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 ا١تقدمة

اف اْٟتَْمُد ِ ٨َتَْمُده ونستعيُنو ، ونستغفُره ، ونعوُذ ابِ من شروِر أنفِسنا ، ومن 
ْهِدِه هللاُ فال ُمِضلَّ لو ، وَمن ُيْضِلْل فال ىاِدَي لو ، سيئاِت أعمالِنا ، َمن يػَ 

وأشهُد أف ال إلو إال هللاُ وحَده ال شريَك لو ، وأشهُد أفَّ ٤ُتَمًَّدا عبُده ورسولُو . 
َها َزْوَجَها  )ََي أَيػَُّها النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَػْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػْ
  َ ـَ ِإفَّ اَّللَّ ُهَما رَِجااًل َكِثَتًا َوِنَساًء َواتػَُّقوا اَّللََّ الَِّذي َتَساَءُلوَف بِِو َواْْلَْرَحا َوَبثَّ ِمنػْ

ْم َكاَف َعَلْيُكْم رَِقيًبا ( )ََي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اَّللََّ َحقَّ تُػَقاتِِو َواَل َ٘تُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْػتُ 
وَف( )ََي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اَّللََّ َوُقولُوا قَػْواًل َسِديًدا ُيْصِلْح َلُكْم ُمْسِلمُ 

 َأْعَماَلُكْم َويَػْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع اَّللََّ َوَرُسوَلُو فَػَقْد فَاَز فَػْوزًا َعِظيًما(  

، وشر اْلمور  ملسو هيلع هللا ىلص إف أصدؽ اٟتديث كتاب هللا، وأحسن ا٢تدي ىدي دمحم
 ٤تداثهتا، وكل ٤تدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف النار.

 :يف صحيحو  بوابيف ترٚتة اْل منهج البخاري

اٟتديث او مفهـو  نطوؽٔت بذكر ترٚتة الباب اما ٔتا دؿ عليو يقـو -ٔ
 .اٟتديث

 .                         ألةليبُت اف ىناؾ خالؼ يف ا١تس بصيغة االستفهاـ أو -ٕ 
بعض  ى( لَتد عل)اَبُب اٟتِيَلِة يف النَِّكاحِ فيقوؿ  اٟتيل()بذكر كلمة  أو -ٖ

وقد بينت ىذا  ابالحاديث الثابتة الصحيحة يف ا١تسألة ا١تخالفة ا١تذاىب
 .ابلتفصيل يف ثناَي ىذا الشرح



  عملي يف ىذا الشرح ينقسم اذل أقساـ :

على شيوخ البخاري ومن تيب أسانيد صحيح البخاري تر :  اْلوؿالقسم  
ُد ْبُن ُمَسرَىٍد )وبدأت بشيخ البخاري  الرواة والتابعُت بعدىم من  ُمَسدَّ

 ( حديث فهو من ا١تكثرين عنو.ٜٖٛ)عنو البخاري  ىرو  وقد  ( الَبْصِريُّ 

 وقد روى عنو اْلسناد  بصيغ متعددة كالتارل : 

ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: -ٔ ثَػَنا ٭َتَِْت  َحدَّ ، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، قَاَؿ: َحدَّ
 .، َعِن اْبِن ُعَمرَ َأْخبَػَرِن ََنِفعٌ 

، قَاؿَ  -ٕ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َحدَّ َثٍِت ََنِفٌع، َحدَّ : َحدَّ
 .َأْخبَػَرِن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمرَ  قَاَؿ:

ثػَ  -ٖ ، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، قَاَؿ: َأْخبَػَرََن ٭َتَِْت َنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َحدَّ
َثٍِت ََنِفٌع،    .قَاَؿ: َأذََّف اْبُن ُعَمرَ َحدَّ

ثَػَنا ٭َتَِْت، -ٗ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َحدَّ ،  َحدَّ َثٍِت ََنِفٌع، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ قَاَؿ: َحدَّ
ُهَماَرضِ َعِن اْبِن ُعَمَر  ُ َعنػْ  .  َي اَّللَّ

ثَػَنا ٭َتَِْت،  -٘ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ُعبَػْيُد اَّللَِّ َحدَّ َثٍِت َحدَّ ، قَاَؿ: َحدَّ
ُهَما ُ َعنػْ  .ََنِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

ثَػَنا)بصيغة التحديثمرة يذكر الّسند البخاري االماـ : مالحظة -  (َحدَّ
َثٍِت ) فهو ال )عن(بصيغة العنعنة ومرة (َأْخبَػَرَنَ )خبارصيغة االب ومرة(َحدَّ

ال فرؽ من طريق ا١تروي و  ويراىا صيغة واحدة ىذه الصيغيفرؽ بُت 



فهو يفرؽ مسلم  االماـاما . سواء بطريق السماع او العرضعنو 
 . همبين

 :ترٚتة رجاؿ البخاري الواردة اٝتائهم يف الكتاب -
ُد ْبُن ُمَسرَىٍد  -ٔ  الَبْصِريُّ ربل بن مستورد اْلسدي بن مسُمَسدَّ

 .أبو اٟتسن ثقة حافظ
٭تِت بن َسِعيد بن فروخ القطاف التميمي أبوَسِعيد الَبْصِرّي  -ٕ

 .اْٟتَاِفظماـ إلااْلحوؿ 
عبيد هللا بن عمر بن  ُىوَ  (ثقة ثبت)عبيد هللا اْبن عمر اْلعمرّي  -ٖ

 .حفص بن عاصم بن عمر بن ا٠تطاب
 

  

يف بنفس االسناد من اولو اذل اخره وردت حديث ٜتسة وثالثوف مالحظة:  -
اختلف اْلسناد فيها من بعد )ُعبَػْيُد ىذا الكتاب. واْلحاديث اْلربع اْلخَتة 

.)  اَّللَِّ

 تسعة وثالثوف حديث.٣تموع اْلحاديث الواردة يف ىذا الكتاب  -

 

 

 



  :قسمتها على مسائلو اْلحاديث  تشرح : ِنالثاالقسم 
وقد شرحت مصطلح منطوؽ ومفهـو اٟتديث .اْلوذل بينت  ا١تسألة -ٔ

  .كما بينو علماء أصوؿ الفقو  ا١تنطوؽ وا١تفهـو يف اخر ىذا الكتاب
رواىا البخاري يف نفس  ذكرت ابقي اْلحاديث اليتالثانية ا١تسألة  -ٕ

 الباب ويف موضوع اٟتديث الوارد.
رواىا مسلم او احد السنن  اليتذكرت اْلحاديث الثالثة  ا١تسألة -ٖ

 ة وفيو زَيدة او بياف ٟتديث الباب.اْلربع
 اح الّسنة شرحت االحاديث الواردة من كالـ علماء شرّ ابقي ا١تسائل  -ٗ

ا١تسألة  الراجح يفبينت و من كتب الفقهاء وقد َنقشت اْلدلة وقد 
 العلم ليطمئن قليب.يف الراسخُت  ْلحد العلماءوقمت ابلرجوع 

 
لبياف ها اٟتديث ورد في ٖتت كل حديث اْلبواب اليتوضعت وقد  -٘

فقو االماـ البخاري واستنباطو من اٟتديث ٣تموعة من ا١تسائل 
الفقهية عن طريق تطبيق قواعد أصولية من ا١تفهـو وا١تنطوؽ وغَتىا  

 كما تقدـ.
 

 



 اْلوؿ
 شيخ البخاري

ُد ْبُن ُمَسرَىٍد  ُمَسدَّ
 الَبْصِريُّ 

 

 

 



 : اٟتديث اْلوؿ
ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: حَ  -ٕٖٗ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، قَاَؿ: َأْخبَػَرِن َحدَّ دَّ

اْجَعُلوا يف بُػُيوِتُكْم )َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: ََنِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر، 
 ( ُمتػََّفٌق َعَلْيوِ ِمْن َصالَِتُكْم َواَل تَػتَِّخُذوَىا قُػُبورًا

 ) اَبُب التََّطوُِّع يف البَػْيِت(َراِىَيِة الصَّاَلِة يف ا١تََقاِبِر()اَبُب كَ 

 :اْلوذل ا١تسألة     الشرح:

 استحباب صاَلة سنة التََّطوُِّع يف البَػْيِت للنوافل   :منطوؽ اٟتديث 

َكَراِىَيِة الصَّاَلِة يف ا١تََقاِبِر والكراىة للتحرمي لسد ذريعة الشرؾ : مفهـو اٟتديث 
 و الصَّاَلِة ابطلة.

 .َواَل تَػتَِّخُذوَىا قُػُبورًا النافلةاْجَعُلوا يف بُػُيوِتُكْم ِمْن َصالَِتُكْم التقدير: 

ِمْن َصاَلِتُكْم َمْفُعوٌؿ َأوَُّؿ ؿ)اْجَعُلوا(  َويف بُػُيوِتُكْم َمْفُعوٌؿ اَثٍف،  ا١تسألة الثانية:
ـَ َعَلى اْْلَوَِّؿ ِلاِلْىِتَماـِ ِبَشأْ  ِف اْلبُػُيوِت، َوِإفَّ ِمْن َحقَِّها َأْف ٬َتَْعَل ٢َتَا َنِصيًبا ِمَن ُقدِّ

 الطَّاَعاِت لَِتِصََت ُمنَػوَّرًَة  ِْلَنػََّها َمْأَواُكْم.

وقد اختلف العلماء يف الصالة يف ا١تقربة، فروي عن عمر وعلي  ا١تسألة الثالثة: 
عطاء والنخعي  وبو  وابن عباس وابن عمر أهنم كرىوا الصالة فيها، وروي عن

لنهي ىاىنا ١تعٌت ٮتتص ابلصالة من او  قاؿ أبو حنيفة واْلوزاعي والشافعي.
جهة مكاهنا، فهو كالنهي عن الصالة ا١تختص هبا لزماهنا كالصالة يف أوقات 



النهي، وكالصياـ ا١تنهي عنو ْلجل زمنو ا١تختص بو كصياـ العيدين و النهي عن 
و٨توىا للتحرمي. قاؿ ابن ابز: وىذا بُّت أف القبور الصالة يف ا١تقربة واْلعطاف 

 ليست ٤تاًل للصالة بل لالعتبار، ْلف ا١تشركُت يف اٞتاىلية كانوا يستغيثوف هبا.

إف اٟتديث ورد يف النافلة دوف الفريضة، ْلف النيب صلى هللا ا١تسألة الرابعة: 
من ٗتلف  عليو وسلم قد َسنَّ الصلوات يف اٞتماعة، ورغب يف ذلك، وتوعد

عنها بغَت عذر، وقاؿ: )أفضل الصالة صالة ا١ترء يف بيتو إال ا١تكتوبة( رواه 
مسلم .وعن زيد بن اثبت رضي اَّللَّ عنو قاؿ:  قاؿ رسوؿ اَّللَّ صلى اَّللَّ عليو 

فصّلوا أيها الناس يف بيوتكم، فإف أفضل صالة ا١ترء يف بيتو إال )وسلم : 
 مّتفٌق عليو . (الصالة ا١تكتوبة

: أحد٫تا قولو تعاذل:  )وال تتخذوىا قبوراً(  : ىذا ٤تتمل ١تعافا١تسألة ا٠تامسة: 
أف القبور مساكن اْلموات الذين سقط عنهم التكليف، فال يصلي فيها، وليس  

أنكم هنيتم عن الصالة يف ا١تقابر، ال عنها  واثنيهاكذلك البيوت، فصلوا فيها. 
أف مثل الذاكر كاٟتي وغَت  والثالثا. يف البيوت، فصلوا فيها، وال تشبهوىا هب

  الذاكر كا١تيت؛ فمن دل يصل يف البيت جعل نفسو كا١تيت، وبيتو كالقرب.
، فال تصلوا فيها، فإف النـو  والرابع قوؿ ا٠تطايب: ال ٕتعلوا بيوتكم أوطاَنً للنـو

أخو ا١توت. وقد ٛتل بعضهم النهي عن الدفن يف البيوت، فذلك ذىاب عما 
ق الكالـ، على أنو ملسو هيلع هللا ىلص دفن يف بيت عائشة اهنع هللا يضر ٥تافة أف يتخذ قربه نسو يقتض

  .وهللا اعلم مسجداً 

 



 : اٟتديث الثاِن
، قَاَؿ: َحدََّثٍِت ََنِفٌع،  -ٓٗٗ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َحدَّ َحدَّ

ـُ َوُىَو َشابّّ َأْعَزُب اَل َأْىَل َلُو يف ) : ْبُن ُعَمرَ قَاَؿ: َأْخبَػَرِن َعْبُد اَّللَِّ  أَنَُّو َكاَف يَػَنا
 (َمْسِجِد النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ 

 )اَبُب نَػْوـِ الّرَِجاِؿ يف ا١تَْسِجِد(

 الشرح:

 ا١تسألة اْلوذل:

   .جواز نَػْوـِ الّرَِجاِؿ يف ا١تَْسِجد :منطوؽ اٟتديث 

اقرار الرسوؿ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم وعدـ هنيو لو مثل أىل  :مفهـو اٟتديث 
 .للحاجة او االعتكاؼالّصفة 

)ذكر َمْعَناُه َوِإْعَرابو( قَػْولو " َوُىَو َشاب " ٚتَلة اٝتية َوقعت َحاال ا١تسألة الثانية: 
زب(  يُػَقاؿ وأعزب صفة للشاب  وقاؿ ٚتاعة من أىل اللغة: إف الصواب: )ع

 رجل عزب َواْمَرَأة عزب َواَل يثٌت َواَل ٬تمع َواَل يؤنث ِْلَنَُّو مصدر.

 قَاَؿ الشَّاِعر)ََي من يدؿ عزاب على عزب ... على فتاة مثل نرباس الذََّىب(  



ال يَػْعُزُب َعْنُو ِمثْػَقاُؿ َذرٍَّة  يف )وأصل العزوبة الغيبة والبعد، ومنو قولو تعاذل: 
[ ، وٝتي العزب: عزاب؛ لبعد ٔٙ[ و ]يونس:ٖ]سبأ: (َوال يف السََّماءاَْلْرِض 

 عهده ابٞتماع.

 

ُهَما قيل ا١تسألة الثالثة:  قَػْولو " اَل أىل َلُو " َأي اِلْبِن عمر َرِضي هللا تَػَعاذَل َعنػْ
ُو للتَّْأِكيد العزب ُىَو الَِّذي اَل زوج َلُو َفَما فَاِئَدة قَػْولو " اَل أىل َلُو " َوأِجيب ِِبَنَّ 

 َأو التػَّْعِميم ِْلَف اْْلَْىل َأعم من الزَّْوَجة.

 

)ذكر َما يستنبط ِمْنُو( َوُىَو َجَواز الّنـو يف اْلَمْسِجد. َوقد ا١تسألة الرابعة: 
اْختلف اْلعلَماء يف َذِلك َفِممَّْن رخص يف الّنـو ِفيِو اْبن عمر َوقَاَؿ " ُكنَّا نبيت 

ُ َعَلْيِو َوَسلَّم . َوَعن سعيد بن اْلمسيب ِفيِو ونقيل على  عهد َرُسوؿ هللا َصلَّى اَّللَّ
َواْٟتسن اْلَبْصِرّي َوَعطَاء َو٤ُتَّمد بن ِسَتِين مثلو َوُىَو  اِحد قورل الشَّاِفِعي . َوقَاَؿ 

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  يبيُتوَف يف الْ  َمْسِجد ". َمالك " َوقد َكاَف َأْصَحاب النَّيب َصلَّى اَّللَّ
َوذكر الطَّرَبِّي َعن اْٟتسن قَاَؿ رَأَْيت ُعْثَماف بن َعفَّاف ََنِئما ِفيِو لَْيَس حولو أحد 

َوُىَو َأِمَت اْلُمؤمِنَُت قَاَؿ َوقد ََنـ يف اْلَمْسِجد ٚتَاَعة من الّسلف بَِغَْت ٤َتُْذور 
وس َوشبو الّنـو من اْْلَْعَماؿ َوهللا لاِلنِْتَفاع بِِو ِفيَما ٭تل َكاْْلَْكِل َوالشرب َواْٞتُلُ 

 أعلم.

 



 : اٟتديث الثالث
، َأْخبَػَرِن ََنِفٌع، َعْن  -ٜٛٗ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َحدَّ  َحدَّ

َلُو اٟتَْربَُة فَػُيَصلِّي  َأفَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَف يُػرَْكزُ ) َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر:
َها  (ِإلَيػْ

   )اَبُب الصَّاَلِة ِإذَل اٟتَْربَِة(

 الشرح:

 ا١تسألة اْلوذل:

 .سًتة لإلماـاٟتَْربَُة وضع سنة من ال :منطوؽ اٟتديث 

   .او ا١تأمـو ا١تنفرد لإلماـ السًتة عدـ ترؾ :مفهـو اٟتديث 

فَػُيَصلِّي يف الّصالة ِو َوَسلََّم َكاَف يُػرَْكُز َلُو اٟتَْربَُة َأفَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَليْ التقدير: 
َها  ِإلَيػْ

أّف اإلماـ اذا كاف يف فضاء ليس فيو شيء يسًته يضع سًتة.       ا١تسألة الثانية:  
وسًتة اإلماـ بنفسها سًتة ١تن خلفو فتلك ا١تناجاة وا١تواجهة قائمة بينو وبُت 

َلة، ولذا َحَكم الشَّرع على ا١تارِّ أَنَّو الِقبلة ما داـ ُيصلِّي، فإِ  فَّ رَبَُّو بينو وبُت الِقبػْ
شيطاف ْلنَّو َمرَّ بُت العبِد ومواله وينبغي أف يكوف بُت اإلماـ والسًتة مسافة 

 ذراع و٨توه.



ثَػَنا ُشْعَبُة، َعْن َعْوِف ْبِن َأيب ا١تسألة الثالثة:  ثَػَنا أَبُو الَولِيِد، قَاَؿ: َحدَّ َفَة،  َحدَّ ُجَحيػْ
ْعُت َأيب: "َأفَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َصلَّى هِبِْم اِبْلَبْطَحاِء َوبَػُْتَ َيَدْيِو  قَاَؿ: ٝتَِ

 رواه مسلمَعنَػَزٌة، الظُّْهَر رَْكَعتَػُْتِ، َوالَعْصَر رَْكَعتَػُْتِ، َ٘تُرُّ بَػُْتَ َيَدْيِو ا١تَْرَأُة َواِٟتَماُر". 

ٟتديث: أف السًتة مندوب إليها، وأف مرور ا١تَْرَأُة َواِٟتَماُر  كاف من وراء ويف ا
السًتة فال يقطع الصالة ويزاد على ذلك الكلب اْلسود ، وأما مرور غَت٫تا 

 بُت ا١تصلي والسًتة فانو ينقص من ثواب الصالة فقط وهللا اعلم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : اٟتديث الرابع
ثَػَنا ُمَسدٌَّد، -ٕٖٙ َثٍِت  َحدَّ قَاَؿ: َأْخبَػَرََن ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، قَاَؿ: َحدَّ

َلٍة اَبرَِدٍة ِبَضْجَناَف، ُثَّ قَاَؿ: َصلُّوا يف رَِحاِلُكْم، ََنِفٌع، قَاَؿ: َأذََّف اْبُن ُعَمَر  يف لَيػْ
ُف، ُثَّ يَػُقوُؿ َعَلى فََأْخبَػَرََن َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّ  ًَن يُػَؤذِّ َم َكاَف َيَُْمُر ُمَؤذِّ

َلِة الَباِرَدِة، َأِو ا١تَِطَتَِة يف السََّفر (َأاَل َصلُّوا يف الّرَِحاؿِ )ِإْثرِِه:   .يف اللَّيػْ
َوَٚتٍْع، َوقَػْوِؿ  )اَبُب اَْلَذاِف ِلْلُمَساِفِر، ِإَذا َكانُوا َٚتَاَعًة، َواإِلقَاَمِة، وََكَذِلَك بَِعَرَفةَ 

َلِة الَباِرَدِة َأِو ا١تَِطَتَِة( ِف: الصَّاَلُة يف الّرَِحاِؿ، يف اللَّيػْ  ا١تَُؤذِّ
 )اَبُب الرُّْخَصِة يف ا١تََطِر َوالِعلَِّة َأْف ُيَصلَِّي يف رَْحِلِو(

  
 الشرح:

 ا١تسألة اْلوذل:
َلِة الَباِرَدِة َأِو ا١تَِطَتَِة.الرُّْخَصِة يف الصَّاَلُة يف الّرِحَ  :منطوؽ اٟتديث   اِؿ يف اللَّيػْ
عدـ الصَّاَلِة يف البيت عند عدـ العذر الشرعي كا١تطر او  :مفهـو اٟتديث 

 الربد الشديد او ا٠توؼ من عدو او مرض شديد.
 
 ما يستنبط من اٟتديث ا١تسألة الثانية:   
  .يف اْلذاف للمسافر اْلوؿ 

     .يف البيوتالصالة يف الرحل و  والثاِن
أف ا١تطر والريح والظلمة من أعذار ترؾ اٞتماعة يف ا١تسجد ، وىو والثالث 

إٚتاع كما حكاه ابن بطاؿ وغَته، فإذا كاف ذلك عذرًا فا١ترض أوذل، وقد قاؿ 
 إبراىيم النخعي: ما كانوا يرخصوف يف ترؾ اٞتماعة إال ٠تائف أو مريض.

  



 ا يف الّرَِحاِؿ( يف ثالثة احواؿمىت يقاؿ )َصلُّو ا١تسألة الثالثة: 
 ُث يقوؿ بعده َصلُّوا يف الّرَِحاِؿ َصلُّوا يف الّرَِحاِؿ.أف يكمل اْلذاف اْلوذل : 

 
أف يقوؿ َصلُّوا يف الّرَِحاِؿ أو َصلُّوا يف بيوتكم بعد الشهادتُت بدؿ  الثاِن :

ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَ وىذا ىو اْلفضل  اٟتيعلتُت ثَػَنا ِإْٝتَاعِ . والدليل َحدَّ يُل، اَؿ: َحدَّ
ثَػَنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن اٟتَاِرِث  قَاَؿ: َأْخبَػَرِن  ، قَاَؿ: َحدَّ َعْبُد اٟتَِميِد، َصاِحُب الزََِّيِديِّ

نِِو يف يَػْوـٍ َمِطٍَت: ِإَذا قُػْلَت َأْشَهُد  اْبُن َعمِّ ٤ُتَمَِّد ْبِن ِسَتِيَن، قَاَؿ: اْبُن َعبَّاٍس ِلُمَؤذِّ
، َفاَل تَػُقْل َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة، ُقْل:  َأفَّ  ، «َصلُّوا يف بُػُيوِتُكمْ »٤ُتَمًَّدا َرُسوُؿ اَّللَِّ

ٌر ِمٍتِّ  َوِإِّنِ   ، ِإفَّ اٞتُْمَعَة َعْزَمةٌ َفَكَأفَّ النَّاَس اْستَػْنَكُروا، قَاَؿ: فَػَعَلُو َمْن ُىَو َخيػْ
 رواه البخاريطُِِّت َوالدََّحِض. َكرِْىُت َأْف ُأْحرَِجُكْم فَػَتْمُشوَف يف ال

ثَػَنا َٛتَّاٌد، َعْن أَيُّوَب، َوَعْبِد اٟتَِميِد، َصاِحِب  -ٙٔٙ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َحدَّ َحدَّ
، َوَعاِصٍم اَْلْحَوِؿ، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن اٟتَاِرِث، قَاَؿ: َخطَبَػَنا اْبُن َعبَّاٍس يف  الزََِّيِديِّ

ُف َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة، فََأَمَرُه َأْف يُػَناِدَي يَػْوـٍ َردٍْغ، فػَ  الصَّالَُة يف )َلمَّا بَػَلَغ ا١تَُؤذِّ
ٌر ِمْنُو )، فَػَنَظَر الَقْوـُ بَػْعُضُهْم ِإذَل بَػْعٍض، فَػَقاَؿ: (الّرَِحاؿِ  فَػَعَل َىَذا َمْن ُىَو َخيػْ

 (َوِإنػََّها َعْزَمةٌ 
 أف يقو٢تا بعد اٟتيعلتُت.الثالثة : 

 
وفيو ترؾ اٞتمعة لألعذار الشرعية السابقة اما من أخذ ابلعزٯتة وذىب :  قلت

 للصالة يف ا١تسجد فال حرج. 
 

  مشروعية اْلذاف يف السفر  سواء كاف لوحده او مع ٚتاعةا١تسألة الرابعة: 
 .وهللا اعلم



 : اٟتديث ا٠تامس
ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبػَ  -ٖ٘ٛ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َحدَّ ، قَاَؿ: َحدََّثٍِت ََنِفٌع، َحدَّ ْيِد اَّللَِّ

ُهَما:  ُ َعنػْ َأفَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ يف َغْزَوِة َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
بَػَر:   (َفاَل يَػْقَرَبنَّ َمْسِجَدَنَ  -يَػْعٍِت الثُّوـَ  -َمْن َأَكَل ِمْن َىِذِه الشََّجَرِة )َخيػْ

 ُب َما َجاَء يف الثُّوـِ الٍتِِّّ َوالَبَصِل َوالُكرَّاِث()ابَ 
 

 الشرح:
 ا١تسألة اْلوذل:

 من أكل الثُّوـِ الٍتِِّّ َوالَبَصِل َوالُكرَّاِث فال يقرب ا١تسجد.  : منطوؽ اٟتديث
٬تب عليو إزالة الرائحة الكريهة من فمو ابلسواؾ او غَته  : مفهـو اٟتديث

 ويذىب للمسجد.
 

منهما فاٟتكم ابلكراىة لة الثانية: اذا طبخ الثُّوـِ َوالَبَصِل وذىبت الرائحة ا١تسأ
 يذىب تزوؿ و٬توز اف يذىب للمسجد. اما اف دل تذىب الرائحة فاٟتكم اال

وجودا وعدما. فالعلة ىنا الرائحة  للمسجد. قاعدة فقهية اٟتكم يدور مع علتو
 الت العلة زاؿ اٟتكم.الكريهة اليت تؤذي ا١تالئكة وا١تسلمُت فاذا ز 

 
ثَػَنا َسِعيُد ْبُن ُعَفَْتٍ قَاَؿ ذكر  الَبَصِل وقد ا١تسألة الثالثة:  يف حديث اخر َحدَّ

ثَػَنا اْبُن َوْىٍب َعْن يُوُنَس َعِن اْبِن ِشَهاٍب َزَعَم َعطَاٌء َأفَّ َجاِبَر ْبَن َعْبِد اَّللَِّ  َحدَّ
 -َأْو قَاَؿ  -قَاَؿ )َمْن َأَكَل ثُوًما َأْو َبَصاًل فَػْليَػْعَتزِْلَنا  - ملسو هيلع هللا ىلص -َزَعَم َأفَّ النَِّبَّ 

أُِتَى بِِقْدٍر ِفيِو َخِضَراٌت  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فَػْليَػْعَتِزْؿ َمْسِجَدََن، َوْليَػْقُعْد يف بَػْيِتِو(. َوَأفَّ النَِّبَّ 
رِبَ ٔتَا ِفيَها ِمَن اْلبُػُقوِؿ فَػَقاَؿ )قَػّرِبُوَىا( ِإذَل ِمْن بُػُقوٍؿ، فَػَوَجَد ٢َتَا ِر٭ًتا َفَسَأَؿ فَُأخْ 



بَػْعِض َأْصَحابِِو َكاَف َمَعُو، فَػَلمَّا رَآُه َكرَِه َأْكَلَها قَاَؿ )ُكْل فَِإِّنِ ُأََنِجى َمْن اَل 
 تُػَناِجى(. 

 
و رائحة الُكرَّاِث واٟتلبة وكل ما ل –ويقاس على الثُّوـِ َوالَبَصِل ا١تسألة الرابعة: 

 كريهة.
 

 أف من أكل الثُّوـِ َوالَبَصِل واٗتذ ذلك ذريعة لًتؾ اٞتماعةا١تسألة ا٠تامسة: 
أنو َيُث. أما اذا أكلو من غَت قصد أو كاف ٮترج من فمو رائحو كريهة او من 

        جسمو ْلي سبب كاف فيجب عليو اف يتنظف ويلحق صالة اٞتماعة
 .وهللا اعلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : السادساٟتديث 
، َحدََّثٍِت  -ٜٜٛ ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َحدَّ َحدَّ

ُهَما ُ َعنػْ ، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم ََنِفٌع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
 (ُكْم اِبللَّْيِل ِوتْػًرااْجَعُلوا آِخَر َصالَتِ )قَاَؿ: 

 ) اَبُب َغْزَوِة اٟتَُديِْبَيِة()اَبٌب: لَِيْجَعْل آِخَر َصالَتِِو ِوتْػًرا(
 الشرح:

 ا١تسألة اْلوذل:
 يستحب يف اخر صالة قياـ الليل أف يصلي الوتر.  :منطوؽ اٟتديث 
 اٟتث على قياـ الليل وعدـ ترؾ الوتر. :مفهـو اٟتديث 

 اِبللَّْيِل ِوتْػًرا ابلتهجدآِخَر َصالَِتُكْم اْجَعُلوا التقدير : 
واختلف العلماء فيمن أوتر ُث َنـ ُث هتجد، ىل ٬تعل آخر ا١تسألة الثانية: 

صالتو وتًرا أـ ال ، روي عن الصديق هنع هللا يضر أنو قَاَؿ: أما أَن فإِن أَنـ على وتٍر، 
ر وسعد وابن فإف استيقظت صليت شفًعا َحىتَّ الصباح. وروي مثلو عن عما

 عباس.
ىل اذا قاـ يصلي مرة اخرى يف الليل ىل ينقض وتره الذي ا١تسألة الثالثة: 

 أوتره أوؿ الليل ِبف َييت بركعة ليكوف شفعا.
قالت عائشة اهنع هللا يضر يف الذي ينقض وتره: ىذا يلعب بوتره ، وقاؿ الشعيب: أمرَن 

ر: علقمة ومكحوؿ والنخعي ابإلبراـ ودل نؤمر ابلنقض. وكاف ال يرى نقض الوت
واٟتسن  وىو قوؿ مالك واْلوزاعي، والصحيح من مذىب الشافعي وأٛتد 
وأيب ثور. ومشهور مذىب مالك أف ال إعادة ويعتد بوتره؛ ْلف الوتر يوتر ما 

        قبلو وما بعده من النوافل، إال أف اْلفضل يف أتخَته عن ٚتيع ما يوتره

  .وهللا اعلم



 : اٟتديث السابع
، قَاَؿ: َحدََّثٍِت  -٘ٚٓٔ ثَػَنا ُعبَػْيُد اَّللَِّ ثَػَنا ٭َتَِْت، َحدَّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َحدَّ َحدَّ

ُهَما ُ َعنػْ َكاَف النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم )، قَاَؿ: ََنِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
َنا السُّورََة، ِفيَها السَّ  ْجَدُة فَػَيْسُجُد َوَنْسُجُد، َحىتَّ َما ٬تَُِد َأَحُدََن َمْوِضَع يَػْقَرأُ َعَليػْ

َهِتوِ   (َجبػْ
 )اَبُب َمْن َسَجَد ِلُسُجوِد الَقاِرِئ(

 الشرح:
 ا١تسألة اْلوذل:

يسن أف يسجد االماـ او القارئ عند اية السجدة ويسجد  : منطوؽ اٟتديث
 ا١تأمومُت او ا١تستمعُت.

جد االماـ او القارئ فال يسجد ا١تأمومُت او اف دل يس: مفهـو اٟتديث 
ا١تستمعُت. وفيو جواز يف وقت ازدحاـ ا١تصلُت يف ا١تسجد عند عدـ قدرهتم 

 على السجود على اْلرض اف يسجدوا على قدرهتم سواء ابإلماء او غَته.
 

 -معٌت اٟتديث: يقوؿ ابن عمر رضي هللا عنهما: ) كاف النيب ا١تسألة الثانية: 
يقرأ علينا السورة فيها السجدة ( أي يقرأ علينا السورة اليت فيها آية  - ملسو هيلع هللا ىلص

كما يف رواية أخرى ) فيسجد ونسجد ( أي فإذا قرأ   -السجدة يف غَت الصالة 
اآلية اليت فيها السجدة يسجد ىو لتالوهتا، ونسجد ٨تن  -ملسو هيلع هللا ىلص  -النيب 

موضع جبهتو ( أي نتزاحم على السجود، حىت لسماعها، )حىت ما ٬تد أحدَن 
ال ٬تد الساجد مكاَنً يضع فيو جبهتو من شدة الزحاـ، كما يف حديث ا١تسور 
بن ٥ترمة عن أبيو أنو قاؿ: )ما يستطيع بعضهم أف يسجد من الزحاـ ( أخرجو 



الطرباِن، ويف رواية: حىت سجد الرجل على ظهر الرجل. اٟتديث: أخرجو 
 ود.الشيخاف وأبو دا

 
ويستفاد من اٟتديث : قَاَؿ الزُّْىِريُّ: اَل َيْسُجُد ِإالَّ َأْف َيُكوَف ا١تسألة الثالثة: 

َلَة. وفيو أف سجود التالوة  طَاِىًرا، فَِإَذا َسَجْدَت َوأَْنَت يف َحَضٍر فَاْستَػْقِبِل اْلِقبػْ
 مشروع للقارئ وا١تستمع، واختلفوا يف حكمو فقاؿ مالك وأٛتد وغَتىم: ىو

سنة مؤكدة على القارئ والسامع إف كاف قاصداً مستمعا للقارئ ٟتديث الباب 
 وىو ما ترجم لو البخاري. وا١تطابقة: يف قولو: )فيسجد ونسجد(.

 
وقولو: )فيسجد ونسجد معو حىت ما ٬تد أحدَن موضع جبهتو(    ا١تسألة الرابعة: 

اذَل َعنُو، يَػُقوؿ: من اَل يقدر قَاَؿ اْبن بطاؿ: َكاَف عمر بن ا٠ْتطاب، َرِضي هللا تَػعَ 
على السُُّجود على اَْلْرض من الزحاـ يف َصاَلة اْلَفرِيَضة يْسجد على ظهر َأِخيو 

َوبِو قَاَؿ الثػَّْورّي والكوفيوف َوالشْعيبّ َوأٛتد َوِإْسَحاؽ َوأَبُو ثَػْور، َوقَاَؿ ََنِفع، موذل 
فعل ا٠تَت والتسابق إليو، وفيو  ِإٯتَاء. ويف اٟتديث اٟترص على يومئاْبن عمر: 

لزـو متابعة أفعاؿ النيب )ملسو هيلع هللا ىلص( على كما٢تا، و٭تتمل أف يسجدوا ببلوغ طاقتهم 
 .من اإلٯتاء يف ذلك، وهللا أعلم

 
 وجوب السجود على ا١تأمومُت اذا سجد االماـ يف الصَّاَلةِ ا١تسألة ا٠تامسة: 

 .وهللا اعلم
 
  

 



 :  اٟتديث الثامن
، قَاَؿ: َأْخبَػَرِن   -ٕٛٓٔ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َحدَّ   َحدَّ

ُهَما ُ َعنػْ َصلَّْيُت َمَع النَّيبِّ َصلَّى هللاُ ) قَاَؿ: ََنِفٌع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
 (يب َبْكٍر، َوُعَمَر َوَمَع ُعْثَماَف َصْدرًا ِمْن ِإَمارَتِِو ُثَّ َأ٘تََّهاَعَلْيِو َوَسلََّم ٔتًٌِت رَْكَعتَػُْتِ، َوأَ 

 )اَبُب الصَّاَلِة ٔتًٌِت(
 الشرح:

 ا١تسألة اْلوذل: 
 الرُّْخَصِة يف قصر الصَّاَلِة  وٚتعها يف النسك والسفر. : منطوؽ اٟتديث
 ا٘تاـ الصَّاَلِة يف ا١تدف واٟتضر. :مفهـو اٟتديث 

  .َصلَّْيُت معهم ٔتًٌِت رَْكَعتَػُْتِ َوَأيب َبْكٍر، َوُعَمَر َوَمَع ُعْثَماَف دير : التق
 

مطابقة اٟتديث للتػَّْرَٚتَة من َحْيُث ِإفَّ البخاري رٛتة هللا يبُت ا١تسألة الثانية: 
ْطاَلؽ ِفيَها يتَػَناَوؿ الصَّاَلة رَْكَعتَػُْتِ  ْطاَلؽ الَِّذي ِفيَها، فَِإف اإْلِ ويتناو٢تا َأْربعا اإْلِ

ْٚتَاؿ، َأو من ِجَهة التػَّْقِييد  أَْيضا، َفَصاَرت اْلُمطَابَقة من ِجَهة التػَّْفِصيل بعد اإْلِ
َبِغي اَل يفهم ِمْنُو، َوُىَو َأف اْلُمِقيم ٔتٌت  ْطاَلؽ، َوَلِكن حكم اْلَمْسأََلة َكَما يَػنػْ بعد اإْلِ

  التػَّْرَٚتَة. َىل يقصر َأو يتم، َفلَذِلك دل يذكر حكمَها يف 
 

ذكر َما يستنبط ِمْنُو: قَاَؿ اْبن بطاؿ: اتّفق اْلعلَماء على َأف اْٟتَاج ا١تسألة الثالثة: 
القادـ َمكَّة يقصر الصَّاَلة هبَا ؤتًٌت ، وبسائر اْلمَشاىد ِْلَنَُّو ِعْندىم يف سفر، 

قَاَمة هبَا، َواْختلف اْلعلَماء ِْلَف َمكَّة لَيست َدار َأرْبَػَعة ِإالَّ َْلْىلَها َأو ١تن َأرَ  اَد اإْلِ
يف َصاَلة اْلَمكِّّي ٔتٌت، فَػَقاَؿ َمالك: يتم ٔتَكَّة َويقصر ٔتٌت ، قَاَؿ: َوَىِذه 

اْلَمَواِضع ٥َتُْصوَصة بذلك ِْلَف النَّيب صلى هللا َعَلْيِو َوسلم ١تا قصر بَِعَرَفة دل ٯُتَّيز 



َو٦ِتَّْن ُرِوَي َعنُو َأف  َوَىَذا َموِضع بَػَياف.ة: َأ٘توا، من َورَاءه، َواَل قَاَؿ ْلىل َمكَّ 
 اْلَمكِّّي يقصر ٔتٌت اْبن عمر َوَسادل َوالَقاِسم وطاووس، َوبِو قَاَؿ اْْلَْوزَاِعيّ 

َوِإْسَحاؽ، َوقَاُلوا: ِإف اْلقصر سنة اْلموضع.                                   
 وٚتعها من أجل النسك  وليس من أجل السفرالراجح قصر الصَّاَلِة   قلت :

 .  وهللا اعلم
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : تاسعاٟتديث ال
، َأْخبَػَرِن ََنِفٌع، َعِن  -ٚٛٓٔ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َحدَّ َحدَّ

ُهَما ُ َعنػْ اَل ُتَساِفِر ا١تَْرَأُة ) َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ ، اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
، َعْن ََنِفٍع،  (َثاَلاًث ِإالَّ َمَع ِذي ٤َتَْرـٍ  ََتبَػَعُو َأْٛتَُد، َعْن اْبِن ا١تَُباَرِؾ، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ

 .َعْن اْبِن ُعَمَر، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ 
 يَػْقُصُر الصَّاَلَة()اَبٌب: يف َكْم 

 الشرح:
 ا١تسألة اْلوذل:

النهي للتحرمي عن سفر ا١تَْرَأُة مسافة  َثالَثة أَيـ بدوف ٤تـر : منطوؽ اٟتديث 
َلة.  ويف حديث اخر يَػْوـ َولَيػْ

َلة  يسمى  :مفهـو اٟتديث  أف ا١تشي ١تدة ثالثة اَيـ ويف حديث اخر يَػْوـ َولَيػْ
 سفرا  فَتْقُصُر الصَّاَلة فيو.

  .ِإالَّ َمَع ِذي ٤َتَْرـٍ  اَيـ  ُتَساِفِر ا١تَْرَأُة َثاَلثالَ التقدير :  
 

َلةٍ  ا١تسألة الثانية:   ويف حديثَ مِسَتََة يَػْوـٍ َولَيػْ
ثَػَنا َسِعيٌد ا١تَْقرُبِيُّ، َعْن أَبِيِو، َعْن  ثَػَنا اْبُن َأيب ِذْئٍب قَاَؿ: َحدَّ ـُ قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا آَد َحدَّ

: "اَل ٭تَِلُّ اِلْمَرَأٍة تُػْؤِمُن اِبِ -ملسو هيلع هللا ىلص  -يْػَرَة رضي هللا عنهما قَاَؿ: قَاَؿ النَّيبُّ َأيب ُىرَ 
َلٍة لَْيَس َمَعَها ُحْرَمٌة" رواه البخاري.  َواليَػْوـِ اآلِخِر َأْف ُتَساِفَر َمِسَتََة يَػْوـٍ َولَيػْ

ثَػَنا ٤تَُ ويف حديث َمِسَتََة يَػْوَمُْتِ   ثَػَنا َحدَّ ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ ، َحدَّ مَُّد ْبُن ا١تُثَػٌتَّ
ْعُت َأاَب َسِعيٍد  ْعُت قَػَزَعَة قَاَؿ: ٝتَِ ُشْعَبُة، َعْن َعْبِد ا١تَِلِك ْبِن ُعَمَْتٍ، قَاَؿ: ٝتَِ

ْعُت ِمْن َرُسوَؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأرْ  َنٌِت ا٠تُْدِرىَّ قَاَؿ: ٝتَِ بَػًعا، فََأْعَجبػْ



    . َوآنَػْقَنٌِت، نَػَهى َأْف ُتَساِفَر ا١تَْرَأُة َمِسَتََة يَػْوَمُْتِ ِإال َوَمَعَها َزْوُجَها َأْو ُذو ٤َتَْرـٍ
 رواه مسلم. 

ْىَي وََكاَف اْبُن ُعَمَر َواْبُن َعبَّاٍس يَػْقُصَراِف َويُػْفِطَراِف يف َأْربَػَعِة بُػُرٍد، وَ ا١تسألة الثالثة: 
 ِستََّة َعَشَر فَػْرَسًخا.

ِستََّة َعَشَر فَػْرَسًخا والفرسخ ثالثة امياؿ وا١تيل ألف وستمائة مًت اذا قلت: 
ا١تسافة ستة وسبعُت الف وستمائة مًت أي  ستة وسبعُت كيلو وستمائة مًت  

 تْقُصُر الصَّاَلة فيها بعد هناية  بنياف ا١تدينة او القرية.
َبَة، َو٤ُتَمَُّد  َويفا١تسألة الرابعة:  ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيػْ حديث عند مسلم قاؿ حدَّ

ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر غُْنَدٌر، َعْن  ْبُن َبشَّاٍر، ِكاَل٫ُتَا َعْن غُْنَدٍر، قَاَؿ أَبُو َبْكٍر: َحدَّ
، قَاَؿ: َسأَْلُت أَنَ  َس ْبَن َماِلٍك، َعْن َقْصِر الصَّاَلِة، ُشْعَبَة، َعْن ٭َتَِْت ْبِن َيزِيَد ا٢ْتَُناِئيِّ

َكاَف َرُسوُؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِإَذا َخَرَج َمِسَتََة َثاَلثَِة َأْمَياٍؿ، َأْو )فَػَقاَؿ: 
 (َصلَّى رَْكَعتَػُْتِ  -ُشْعَبُة الشَّاؾُّ  -َثاَلثَِة فَػَراِسَخ 

 االؼيل ألف وستمائة مًت اذا ا١تسافة اربعة َمِسَتََة َثاَلثَِة َأْمَياٍؿ وا١تقلت:  
وٙتا٪تائة مًت أي  أربعة كيلو وٙتا٪تائة مًت تْقُصُر الصَّاَلة فيها بعد هناية  بنياف 

 ا١تدينة او القرية.
 ا١تسألة ا٠تامسة:  

انو اذا نوى الّسفر مسافة ِستََّة َعَشَر فَػْرَسًخا أي  ستة وسبعُت كيلو الراجح: 
َلٍة . وبعد ما ٮترج من البنياف  َمِسَتََة َثاَلثَِة وستمائة مًت  و  ىي  مِسَتََة يَػْوـٍ َولَيػْ

َأْمَياٍؿ  اي أربعة كيلو وٙتا٪تائة مًت كما يف حديث مسلم يًتخص برخص الّسفر 
َلة وأكثره َثالَثة أَيـ لقطع  ىذا ٚتعا بُت اْلدلة. فأقل الّسفر  مِسَتََة يَػْوـٍ َولَيػْ

 فَػْرَسًخا حسب سَت الناس ابإلبطاء أو اإلسراع . مسافة ِستََّة َعَشرَ 
َلةٍ    وهللا أعلم.بدوف ٤تـر  و٭تـر سفر ا١تَْرَأُة مسافة مِسَتََة يَػْوـٍ َولَيػْ



 : اٟتديث العاشر
، قَاَؿ:   -ٕٚٔٔ ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َحدَّ َحدَّ

ُهَما،َأْخبَػَرََن ََنفِ  ُ َعنػْ َصلَّْيُت َمَع النَّيبِّ َصلَّى هللاُ )قَاَؿ:  ٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
َعَلْيِو َوَسلََّم َسْجَدتَػُْتِ قَػْبَل الظُّْهِر، َوَسْجَدتَػُْتِ بَػْعَد الظُّْهِر، َوَسْجَدتَػُْتِ بَػْعَد 

ُْتِ بَػْعَد اٞتُُمَعِة، فََأمَّا ا١تَْغِرُب َوالِعَشاُء ا١تَْغِرِب، َوَسْجَدتَػُْتِ بَػْعَد الِعَشاِء، َوَسْجَدتػَ 
 (َفِفي بَػْيِتوِ 

  )اَبُب التََّطوُِّع بَػْعَد ا١تَْكُتوبَِة(
 الشرح:

 ا١تسألة اْلوذل:
 .التََّطوُِّع بَػْعَد ا١تَْكُتوبَةِ  :  منطوؽ اٟتديث
 .  أف التََّطوُّع بَػْعَد ا١تَْكُتوبَة وقبل ا١تَْكُتوبَة :مفهـو اٟتديث 

 يصلي ركعيت السنة.فََأمَّا ا١تَْغِرُب َوالِعَشاُء َفِفي بَػْيِتِو التقدير: 
 

ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ٪ُتََْتٍ، ويف حديث رواه مسلم ا١تسألة الثانية:  قاؿ َحدَّ
ثَػَنا أَبُو َخاِلٍد يَػْعٍِت ُسَلْيَماَف ْبَن َحيَّاَف، َعْن َداُوَد ْبِن َأيب  ِىْنٍد، َعِن النػُّْعَماِف ْبِن  َحدَّ

َبَسُة ْبُن َأيب ُسْفَياَف، يف َمَرِضِو الَِّذي  َثٍِت َعنػْ ، َعْن َعْمِرو ْبِن َأْوٍس، قَاَؿ: َحدَّ َسادلٍِ
َـّ َحِبيَبةَ َماَت ِفيِو ْتَِديٍث يَػَتَسارُّ ِإلَْيِو، قَاَؿ:  ْعُت ُأ ْعُت َرُسوَؿ هللِا ٝتَِ ، تَػُقوُؿ: ٝتَِ

َلٍة، ُبٍِتَ َلُو َصلَّى هللاُ   َعَلْيِو َوَسلََّم، يَػُقوُؿ: )َمْن َصلَّى اثْػنَػيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة يف يَػْوـٍ َولَيػْ
ْعتُػُهنَّ ِمْن َرُسوِؿ هللِا  ُـّ َحِبيَبَة: َفَما تَػرَْكتُػُهنَّ ُمْنُذ ٝتَِ هِبِنَّ بَػْيٌت يف اْٞتَنَِّة( قَاَلْت ُأ

ْعتُػُهنَّ ِمْن أُّـِ َحِبيَبَة(،  َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  َبَسُة: )َفَما تَػرَْكتُػُهنَّ ُمْنُذ ٝتَِ َوقَاَؿ َعنػْ
َبَسَة( َوقَاَؿ النػُّْعَماُف ْبُن  ْعتُػُهنَّ ِمْن َعنػْ َوقَاَؿ َعْمُرو ْبُن َأْوٍس: )َما تَػرَْكتُػُهنَّ ُمْنُذ ٝتَِ

ْعتُػُهنَّ ِمْن َعمْ  : )َما تَػرَْكتُػُهنَّ ُمْنُذ ٝتَِ  رواه مسلم ِرو ْبِن َأْوٍس(َسادلٍِ



 :ويف حديث اخر رواه مسلم 
ثَنا ٭َتَِْت ْبُن ٭َتَِْت، َأْخبَػَرََن ُىَشْيٌم، َعْن َخاِلٍد، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َشِقيٍق، قَاَؿ:  َحدَّ

فَػَقاَلْت: َعْن َصاَلِة َرُسوِؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، َعْن َتَطوُِّعِو؟ َسأَْلُت َعاِئَشَة 
)َكاَف ُيَصلِّي يف بَػْييِت قَػْبَل الظُّْهِر َأرْبَػًعا، ُثَّ ٮَتُْرُج فَػُيَصلِّي اِبلنَّاِس، ُثَّ يَْدُخُل 

فَػُيَصلِّي رَْكَعتَػُْتِ، وََكاَف ُيَصلِّي اِبلنَّاِس اْلَمْغِرَب، ُثَّ َيْدُخُل فَػُيَصلِّي رَْكَعتَػُْتِ، َوُيَصلِّي 
َء، َوَيْدُخُل بَػْييِت فَػُيَصلِّي رَْكَعتَػُْتِ، وََكاَف ُيَصلِّي ِمَن اللَّْيِل ِتْسَع اِبلنَّاِس اْلِعَشا

رََكَعاٍت ِفيِهنَّ اْلوِتْػُر، وََكاَف ُيَصلِّي لَْياًل َطوِياًل قَاِئًما، َولَْياًل َطوِياًل قَاِعًدا، وََكاَف ِإَذا 
، َوِإَذا قَػَرَأ قَاِعًدا رََكَع َوَسَجَد َوُىَو قَاِعٌد، قَػَرَأ َوُىَو قَائٌِم رََكَع َوَسَجَد َوُىَو قَاِئمٌ 
 .وََكاَف ِإَذا طََلَع اْلَفْجُر َصلَّى رَْكَعتَػُْتِ(

 قلت:
َـّ َحِبيَبَة يف اٟتديث اْلوؿ  -ٔ َلٍة. حديث ُأ  ذكر اثْػنَػيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة يف يَػْوـٍ َولَيػْ
ي يف بَػْييِت قَػْبَل الظُّْهِر َأْربَػًعا..... وََكاَف َكاَف ُيَصلِّ   َعاِئَشةَ قوؿ اٟتديث الثاِن ويف  

 ِإَذا طََلَع اْلَفْجُر َصلَّى رَْكَعتَػُْتِ.
َـّ َحِبيَبَة و َعاِئَشَة فالزَيدة يف حديثي  ركعتُت قبل الظُّْهِر و اْبِن ُعَمَر عن حديث ُأ
 .ركعتُت قبل الفجر

َـّ َحِبيَبَة فّصل وبُّت ما ورد يف حديث  َعاِئَشةَ ويف حديث  -ٕ وتوقيت ُأ
 االثْػنَػيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة مىت تكوف. 

َـّ َحِبيَبَة ويف حديث  -ٖ َلة.ُأ  ذكر أجر َمْن َصلَّى اثْػنَػيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة يف يَػْوـٍ َولَيػْ
َـّ  اْبِن ُعَمرَ ويف حديث  -ٗ ذكر الّسنن ٙتاِن ركعات ويف حديث َعاِئَشَة و ُأ

 َعْشَرَة رَْكَعًة. َحِبيَبَة اثْػنَػيَتْ 
من السّنة أف يَصلَّى الّسنن القبلية والبعدية ٚتيعها يف  َعاِئَشةَ ويف حديث  -٘

 البيت.



َلٍة، ُبٍِتَ َلُو ا١تسألة الثالثة:  الفضل العظيم ١تن َصلَّى اثْػنَػيَتْ َعْشَرَة رَْكَعًة يف يَػْوـٍ َولَيػْ
 نة. هِبِنَّ بَػْيٌت يف اْٞتَنَِّة وفيو ضماف دخوؿ اٞت

وْلف أفضل اْلوقات أوقات الصلوات وفيها تفتح أبواب السماء ويقبل العمل 
 الصاحل.

قَاَؿ اْلُعَلَماُء َواٟتِْْكَمُة يف َشْرِعيَِّة النػََّواِفِل َتْكِميُل اْلَفَراِئِض هِبَا ِإْف  ا١تسألة الرابعة:
لًتمذي   عن أيب ىريرة: " ِإفَّ َعَرَض ِفيَها نَػْقٌص َكَما ثَػَبَت يف اْٟتَِديِث يف ُسَنِن  ا

َأوََّؿ َما ٭ُتَاَسُب بِِو الَعْبُد يَػْوـَ الِقَياَمِة ِمْن َعَمِلِو َصالَتُُو، فَِإْف َصُلَحْت فَػَقْد َأفْػَلَح 
َوَأ٧ْتََح، َوِإْف َفَسَدْت فَػَقْد َخاَب َوَخِسَر، فَِإْف انْػتَػَقَص ِمْن َفرِيَضِتِو َشْيٌء، قَاَؿ 

َوَجلَّ: اْنظُُروا َىْل ِلَعْبِدي ِمْن َتَطوٍُّع فَػُيَكمََّل هِبَا َما انْػتَػَقَص ِمَن  الرَّبُّ َعزَّ 
 .وهللا اعلم الَفرِيَضِة، ُثَّ َيُكوُف َسائُِر َعَمِلِو َعَلى َذِلكَ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  : اٟتديث اٟتادي عشر
ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن َسِعيٍد، َعْن عُ  -ٜٗٔٔ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َثٍِت َحدَّ ، قَاَؿ: َحدَّ بَػْيِد اَّللَِّ

ُهَما،  ُ َعنػْ َكاَف النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم (قَاَؿ: ََنِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
، َعْن ََنِفٍع،  )َيَْيت َمْسِجَد قُػَباٍء رَاِكًبا َوَماِشًيا ثَػَنا ُعبَػْيُد اَّللَِّ زَاَد اْبُن ٪ُتََْتٍ، َحدَّ

 )فَػُيَصلِّي ِفيِو رَْكَعتَػُْتِ (
  )اَبُب ِإتْػَياِف َمْسِجِد قُػَباٍء َماِشًيا َورَاِكًبا(

 الشرح:
 ا١تسألة اْلوذل:

َكاَف النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َيَْيت َمْسِجَد قُػَباٍء ُيَصلِّي ِفيِو  :منطوؽ اٟتديث 
 رَْكَعتَػُْتِ 

 ىاب اذل َمْسِجِد قُػَباٍء والّصالة ِفيِو رَْكَعتَػُْتِ من الّسنو الذ :مفهـو اٟتديث 
 

 ويف حديث رواه البخاري يف )اَبُب َمْسِجِد قُػَباٍء( ا١تسألة الثانية:
ثَػَنا اْبُن ُعَليََّة، َأْخبَػَرََن  - ٜٔٔٔ ثَػَنا يَػْعُقوُب ْبُن ِإبْػَراِىيَم ُىَو الدَّْورَِقيُّ، َحدَّ َحدَّ

ُهَما، َكاَف اَل ُيَصلِّي ِمَن الضَُّحى ِإالَّ أَيُّوُب ، َعْن ََنِفٍع، أَ  ُ َعنػْ فَّ اْبَن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
ـُ ٔتَكََّة، فَِإنَُّو َكاَف يَػْقَدُمَها ُضًحى فَػَيُطوُؼ اِبْلبَػْيِت، ُثَّ ُيَصلِّي  يف يَػْوَمُْتِ: يَػْوـَ يَػْقَد

، َويَػْوـَ َيَْيت َمْسِجَد قػُ  َباٍء، فَِإنَُّو َكاَف َيَْتِيِو ُكلَّ َسْبٍت، فَِإَذا رَْكَعتَػُْتِ َخْلَف ا١تََقاـِ
َدَخَل ا١تَْسِجَد َكرَِه َأْف ٮَتُْرَج ِمْنُو َحىتَّ ُيَصلَِّي ِفيِو، قَاَؿ: وََكاَف ٭ُتَدُِّث: َأفَّ َرُسوَؿ 

 اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَف يَػُزورُُه رَاِكًبا َوَماِشًيا.
اف من السنة زَيرة مسجد قُػَباء وأف الَرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو  فيو دليلقلت: 

َوَسلََّم تكررت زَيرتو ١تَْسِجَد قُػَباء فمره َيتيو رَاِكًبا ومره َيتيو َماِشًيا والصالة فيو 



ُهَما يف الصالة يف مسجد قُػَباء اتباعا لسنة   ُ َعنػْ وقد حرص اْبَن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
 وَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّم.الَرسُ 

 ا١تسألة الثالثة:
َا َأْصَنُع َكَما رَأَْيُت َأْصَحايب َيْصنَػُعوَف، َواَل َأْمَنُع »قَاَؿ: وََكاَف يَػُقوُؿ:  - ٕٜٔٔ ِإ٪تَّ

َر َأْف اَل تػَ  َتَحرَّْوا طُُلوَع َأَحًدا َأْف ُيَصلَِّي يف َأيِّ َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيٍل َأْو نَػَهاٍر، َغيػْ
 وىذا موقوؼ على ابن عمر.« الشَّْمِس َوالَ ُغُروبَػَها

وفيو دليل اف الصحابة مهنع هللا يضر يقدموف اذل مسجد قُػَباء ويّصلوف فيو وِإفَّ قلت : 
 ابن عمر يْصَنُع َكَما رََأى َأْصَحاب الَرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّم َيْصنَػُعوَف.

 يو الّصالة والتنفل يف مسجد قُػَباء يف َأيِّ َساَعٍة َشاَء ِمْن لَْيٍل َأْو نَػَهاٍر.وف
 وفيو النهي عن صالة النوافل قبل طُُلوَع الشَّْمِس و قبل ُغُروبَػَها.

 
 ا١تسألة الرابعة:

 ويف حديث اخر رواه البخاري يف )اَبُب َمْن أََتى َمْسِجَد قُػَباٍء ُكلَّ َسْبٍت(
ثَػَنا َعْبُد الَعزِيِز ْبُن ُمْسِلٍم، َعْن َعْبِد اَّللَِّ َحدَّ  -ٖٜٔٔ ثَػَنا ُموَسى ْبُن ِإْٝتَاِعيَل، َحدَّ

ُهَما، قَاَؿ:  ُ َعنػْ َكاَف النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو »ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
وََكاَف َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُعَمَر َرِضَي « ًيا َورَاِكًباَوَسلََّم َيَْيت َمْسِجَد قُػَباٍء ُكلَّ َسْبٍت، َماشِ 

ُهَما  ُ َعنػْ  «يَػْفَعُلوُ »اَّللَّ
 وفيو ذىاب النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم اذل َمْسِجَد قُػَباٍء ُكلَّ َسْبٍت.قلت: 

َلَها ِْلَنَُّو قَػيَّ  َد ِفيَها يف اْلَمْوُقوِؼ ٓتِاَلِؼ وفيو بَػَياَف تَػْقِييِد َما ُأْطِلَق يف الَّيِت قَػبػْ
 .اْلَمْرُفوِع فََأْطَلقَ 

 
 



 اَل ُتَشدُّ الّرَِحاُؿ ِإالَّ ِإذَل َثالَثَِة َمَساِجدا١تسألة ا٠تامسة: 
، َعْن َسِعيٍد، َعْن َأيب ُىَريْػَرَة  - ٜٛٔٔ ثَػَنا ُسْفَياُف، َعِن الزُّْىِريِّ ثَػَنا َعِليّّ، َحدَّ َحدَّ

ُ عَ  ْنُو، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: " اَل ُتَشدُّ الّرَِحاُؿ ِإالَّ ِإذَل َرِضَي اَّللَّ
، َوَمْسِجِد الرَُّسوِؿ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، َوَمْسِجِد  َثالَثَِة َمَساِجَد: ا١تَْسِجِد اٟتََراـِ

 رواه البخاري اَْلْقَصى "
يًعا َعِن اْبِن ( َحدََّثٍِت ٜٖٚٔ) - ٔٔ٘ ُر ْبُن َحْرٍب، ٚتَِ  َعْمٌرو النَّاِقُد، َوزَُىيػْ

ُلُغ  ، َعْن َسِعيٍد، َعْن َأيب ُىَريْػَرَة، يَػبػْ ثَػَنا ُسْفَياُف، َعِن الزُّْىِريِّ َنَة، قَاَؿ َعْمٌرو: َحدَّ ُعيَػيػْ
الَّ ِإذَل َثاَلثَِة َمَساِجَد: َمْسِجِدي بِِو النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم: " اَل ُتَشدُّ الّرَِحاُؿ إِ 

، َوَمْسِجِد اْْلَْقَصى "  رواه مسلمَىَذا، َوَمْسِجِد اْٟتََراـِ
 

النهي ىنا للتحرمي فال ُتَشدُّ الّرَِحاُؿ ِإالَّ ِإذَل ىذه الَثاَلثَِة َمَساِجد فمن كاف قلت: 
ما من كاف داخل خارج ا١تدينة فال يَشدُّ الّرَِحاؿ للمجيء اذل مسجد قُػَباء ا

 .وهللا اعلم ا١تدينة فمن السنة زَيرة مسجد قُػَباء والّصالة فيو
 
  

 
 
 
 
 
 
 



 اٟتديث الثاِن عشر :
، قَاَؿ:  -ٜٕٙٔ ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َحدَّ َحدَّ

َثٍِت ََنِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَُّ  ُهَما:  َحدَّ َ، َجاَء َعنػْ َأفَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُأيبٍَّ َلمَّا تُػُويفِّ
، َأْعِطٍِت َقِميَصَك ُأَكفِّْنُو  ابْػُنُو ِإذَل النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، فَػَقاَؿ: ََي َرُسوَؿ اَّللَِّ

َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َقِميَصُو،  ِفيِو، َوَصلِّ َعَلْيِو، َواْستَػْغِفْر َلُو، فََأْعطَاُه النَّيبُّ 
، َفآَذنَُو، فَػَلمَّا َأرَاَد َأْف ُيَصلَِّي َعَلْيِو َجَذبَُو ُعَمُر َرِضَي (آِذِّنِ ُأَصلِّي َعَلْيوِ )فَػَقاَؿ: 

ُ نَػَهاَؾ َأْف ُتَصلَِّي َعَلى ا١تَُناِفِقَُت؟ فَػَقاَؿ:  ُ َعْنُو، فَػَقاَؿ: أَلَْيَس اَّللَّ َأََن بَػُْتَ  )اَّللَّ
ِخيَػَرتَػُْتِ، قَاَؿ: }اْستَػْغِفْر ٢َتُْم َأْو اَل َتْستَػْغِفْر ٢َتُْم ِإْف َتْستَػْغِفْر ٢َتُْم َسْبِعَُت َمرًَّة، فَػَلْن 

ُ ٢َتُْم{ ]التوبة:  فَػنَػَزَلْت: }َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد [ " َفَصلَّى َعَلْيِو، ٓٛيَػْغِفَر اَّللَّ
ُهْم َماَت أََبًدا،  ([َٗٛوالَ تَػُقْم َعَلى قَػرْبِِه{ ]التوبة:  ِمنػْ

،       َقِميٍص( َوَمْن ُكفَِّن بَِغَْتِ  )اَبُب الَكَفِن يف الَقِميِص الَِّذي ُيَكفُّ َأْو اَل يَُكفُّ
           )اَبُب َما يُْكَرُه ِمَن الصَّاَلِة َعَلى ا١تَُناِفِقَُت، َوااِلْسِتْغَفاِر ِلْلُمْشرِِكَُت( 

قَػْوِلِو: )اْستَػْغِفْر ٢َتُْم َأْو اَل َتْستَػْغِفْر ٢َتُْم ِإْف َتْستَػْغِفْر ٢َتُْم َسْبِعَُت َمرًَّة فَػَلْن  )اَببُ 
ُ ٢َتُْم((   يَػْغِفَر اَّللَّ

ُهْم َماَت أََبًدا، َواَل تَػُقْم َعَلى قَػرْبِِه( ))اَبُب قَػْوِلِو:    َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنػْ
 ِميِص() اَبُب لُْبِس القَ 

 
 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:
اظهار للنفاؽ و هر ا١تظا١تنافق على عن الصالة  للتحرمي النهي: منطوؽ اٟتديث 

      حربو على االسالـ.
 .ا١تستهزئ ابلدين النهي عن الصالة على ا١ترتد ا١تظهر للكفر : مفهـو اٟتديث



 ا١تسألة الثانية: ما رواه البخاري
ثَػَنا ٭َتَِْت بْ  -ٖٙٙٔ َثٍِت اللَّْيُث، َعْن ُعَقْيٍل، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َحدَّ ُن ُبَكَْتٍ، َحدَّ

ُهْم،  ُ َعنػْ ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس، َعْن ُعَمَر ْبِن ا٠َتطَّاِب َرِضَي اَّللَّ ُعبَػْيِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اَّللَِّ
، ُدِعَي َلُو َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو أَنَُّو قَاَؿ: َلمَّا َماَت َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُأيبٍَّ اْبُن َسُلوؿَ 

ـَ َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َوثَػْبُت ِإلَْيِو،  َوَسلََّم لُِيَصلَِّي َعَلْيِو، فَػَلمَّا قَا
، أَُتَصلِّي َعَلى اْبِن ُأيبٍَّ َوَقْد قَاَؿ يَػْوـَ َكَذا وَ  َكَذا: َكَذا وََكَذا؟ فَػُقْلُت: ََي َرُسوَؿ اَّللَِّ

ُد َعَلْيِو قَػْوَلُو، فَػتَػَبسََّم َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َوقَاَؿ:  ْر َعٍتِّ ََي »ُأَعدِّ َأخِّ
ُْت فَاْختَػْرُت، َلْو َأْعَلُم َأِّنِ ِإْف ِزْدُت »فَػَلمَّا َأْكثَػْرُت َعَلْيِو، قَاَؿ: « ُعَمرُ  ِإِّنِ ُخَتِّ
َهاَعَلى  قَاَؿ: َفَصلَّى َعَلْيِو َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ « السَّْبِعَُت يُػْغَفُر َلُو َلِزْدُت َعَليػْ

َعَلْيِو َوَسلََّم ُثَّ اْنَصَرَؼ، فَػَلْم ٯَتُْكْث ِإالَّ َيِسَتًا، َحىتَّ نَػَزَلِت اآليَػَتاِف ِمْن بَػَراَءٌة: 
ُهْم َماَت ) [ ِٗٛإذَل قَػْولِِو }َوُىْم فَاِسُقوَف{ ]التوبة:  (أََبًداَواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنػْ

 ُ قَاَؿ: فَػَعِجْبُت بَػْعُد ِمْن ُجْرَأيت َعَلى َرُسوِؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػْوَمِئٍذ، َواَّللَّ
 َوَرُسولُُو َأْعَلُم(

َ قاؿ ابن ا١تلقن : ذكر فيو حديث ََنِفٍع، َعِن ابن ُعمَ  الشرح :  َر قَاَؿ: َلمَّا تُػُويفِّ
َعْبُد هللِا ْبُن ُأيبٍَّ ....ورأى الفاروؽ يف معارضتو التصلب يف الدين والشدة على 

 ا١تنافقُت.
وقصد  الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص   الشفقة على من تعلق بطرؼ من الدين، وأتلف ابنو  

هي عنها كاف عارًا عبد هللا وقومو ا٠تزرج وكاف رئيسهم، فلو ترؾ الصالة قبل الن
أفضل اْلمرين من حسن السياسة  -عليو السالـ  -على قومو فاستعمل 

 والدعاء إذل الدين والتآلف عليو إذل أف هُني فانتهى.



تعجب من صالبة عمر  -عليو السالـ  وتبسمو -ره عمر خوؼ النسياف وذكّ 
تبسم وبغضو ٢تم، ولعلو على وجو الغلبة. فإف ضحكو كاف تبسًما، ودل يكن 

 عند شهود اٞتنازة.
 

 ا١تسألة الثالثة:  
ٕٗٙٚ  -  ، ثَػَنا أََنُس ْبُن ِعَياٍض، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ َثٍِت ِإبْػَراِىيُم ْبُن ا١تُْنِذِر، َحدَّ َحدَّ

َ َعْبُد اَّللَِّ ْبنُ  ُهَما، أَنَُّو قَاَؿ: َلمَّا تُػُويفِّ ُ َعنػْ ،  َعْن ََنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ ُأيبٍَّ
َجاَء ابْػُنُو َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ِإذَل َرُسوِؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم فََأْعطَاُه 

ـَ ُيَصلِّي َعَلْيِو فََأَخَذ ُعَمُر ْبُن ا٠تَطَّاِب بِثَػْوبِِو،  َقِميَصُو، َوَأَمَرُه َأْف ُيَكفَِّنُو ِفيِو، ُثَّ قَا
َا فَػَقاَؿ: تُ  ُ َأْف َتْستَػْغِفَر ٢َتُْم؟ قَاَؿ: " ِإ٪تَّ َصلِّي َعَلْيِو َوُىَو ُمَناِفٌق، َوَقْد نَػَهاَؾ اَّللَّ

 ُ ُ  -َخيػََّرِن اَّللَّ اْستَػْغِفْر ٢َتُْم، َأْو الَ َتْستَػْغِفْر ٢َتُْم، ِإْف )فَػَقاَؿ:  -َأْو َأْخبَػَرِن اَّللَّ
ُ ٢َتُمْ َتْستَػْغِفْر ٢َتُْم َسْبِعَُت َمرًَّة فَػلَ  [ فَػَقاَؿ َسَأزِيُدُه َعَلى ٓٛ]التوبة:  (ْن يَػْغِفَر اَّللَّ

َنا َمَعُو، ُثَّ أَنْػَزَؿ  َسْبِعَُت " قَاَؿ: َفَصلَّى َعَلْيِو َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َوَصلَّيػْ
ُ َعَلْيِو:  ُهْم َماَت أََبًدا)اَّللَّ ، َواَل تَػُقْم َعَلى قَػرْبِِه ِإنػَُّهْم َكَفُروا َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنػْ

 رواه البخاري   (اِبَّللَِّ َوَرُسوِلِو، َوَماُتوا َوُىْم فَاِسُقوفَ 
قولو: )عبد هللا بن أيب( : منافق ظاىر النفاؽ، وأنزؿ يف كفره ونفاقو الشرح : 

ينزؿ قولو عز وجل: آَيت من القرآف تتلى، فاحتمل أنو ملسو هيلع هللا ىلص فعل ذلك قبل أف 
}وال تصل علي أحد منهم مات أبداً وال تقم علي قربه{ وأف يكوف أتليفاً البنو، 
وإكراماً لو، وكاف مسلماً بريئاً من النفاؽ، وأف يكوف ٣تازاة؛ ْلنو كاف قد كسى 

علي ذلك لئال العباس عم النيب ملسو هيلع هللا ىلص قميصاً، وأراد رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اف يكافئو 
يكوف ١تنافق عنده يد دل ٬تازه عليها. وقاؿ: يف اٟتديث دليل علي جواز التكفُت 

 ابلقميص، وإخراج ا١تيت من القرب بعد الدفن لعلة أو سبب.



 ا١تسألة الرابعة :  
، قَاَؿ: َأخْ  - ٜٙٚ٘ ثَػَنا َصَدَقُة، َأْخبَػَرََن ٭َتَِْت ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ بَػَرِن َحدَّ

، َجاَء ابْػُنُو ِإذَل َرُسوِؿ اَّللَِّ  َ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُأيبٍَّ ، قَاَؿ: َلمَّا تُػُويفِّ ََنِفٌع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ
، َأْعِطٍِت َقِميَصَك ُأَكفِّْنُو ِفيِو َوَصلِّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَقاَؿ: ََي َرُسوَؿ اَّللَِّ

فَػَلمَّا فَػرََغ « ِإَذا فَػَرْغَت ِمْنُو َفآِذَنَّ »ْر َلُو. فََأْعطَاُه َقِميَصُو، َوقَاَؿ: َعَلْيِو، َواْستَػْغفِ 
ُ َأْف ُتَصلَِّي  آَذنَُو بِِو، َفَجاَء لُِيَصلَِّي َعَلْيِو، َفَجَذبَُو ُعَمُر فَػَقاَؿ: أَلَْيَس َقْد نَػَهاَؾ اَّللَّ

ْم َأْو الَ َتْستَػْغِفْر ٢َتُْم ِإْف َتْستَػْغِفْر ٢َتُْم َسْبِعَُت َمرًَّة َعَلى ا١تَُناِفِقَُت، فَػَقاَؿ: }اْستَػْغِفْر ٢تَُ 
ُ ٢َتُْم{ ]التوبة:  ُهْم َماَت ٓٛفَػَلْن يَػْغِفَر اَّللَّ [ فَػنَػَزَلْت: }َواَل ُتَصلِّ َعَلى َأَحٍد ِمنػْ

   .رواه البخاري [ فَػتَػَرَؾ الصَّاَلَة َعَلْيِهْم.ٗٛأََبًدا َوالَ تَػُقْم َعَلى قَػرْبِِه{ ]التوبة: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : اٟتديث الثالث عشر
َثٍِت ََنِفٌع، َعِن  -ٕٔ٘ٔ ، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

ُ َعْنوُ  َقَة فَػَرَض َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َصدَ )قَاَؿ: ، اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
 (الِفْطِر َصاًعا ِمْن َشِعٍَت، َأْو َصاًعا ِمْن َ٘تٍْر َعَلى الصَِّغَِت َوالَكِبَِت، َواٟتُرِّ َوا١تَْمُلوؾِ 

 )اَبٌب: َصَدَقُة الِفْطِر َصاٌع ِمْن َشِعٍَت(   )اَبُب فَػْرِض َصَدَقِة الِفْطِر(
()اَبٌب: َصَدقَ  )اَبُب َصَدَقِة الِفْطِر َصاًعا ِمْن َ٘تٍْر(   ُة الِفْطِر َصاٌع ِمْن طََعاـٍ

 )اَبٌب: َصَدَقُة الِفْطِر َعَلى الصَِّغَِت َوالَكِبَِت(

 )اَبٌب: َصَدَقُة الِفْطِر َعَلى اٟتُرِّ َوا١تَْمُلوِؾ(

 )اَبٌب: َصَدَقُة الِفْطِر َعَلى الَعْبِد َوَغَْتِِه ِمَن ا١تُْسِلِمَُت(

 

 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

      .قََة الِفْطِر َصاًعا ِمْن َشِعٍَت، َأْو َصاًعا ِمْن َ٘تْرٍ َصدَ  :منطوؽ اٟتديث 

َصَدَقَة الِفْطِر تكوف من قوت البلد ومن اجناس وانواع :  مفهـو اٟتديث
 اٟتبوب ٦تا يكاؿ ويدخر.

 

 



 البخاري ما رواة ا١تسألة الثانية: 

ثػَ  - ٖٓ٘ٔ ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن ٤ُتَمَِّد ْبِن السََّكِن، َحدَّ ثَػَنا َحدَّ َنا ٤ُتَمَُّد ْبُن َجْهَضٍم، َحدَّ
ُهَما، ِإْٝتَاِعيُل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ُعَمَر ْبِن ََنِفٍع، َعْن أَبِيِو،  ُ َعنػْ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

 قَاَؿ: )فَػَرَض َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم زََكاَة الِفْطِر َصاًعا ِمْن َ٘تٍْر، َأوْ 
ِمَن َوالصَِّغَِت َوالَكِبَِت َوالذََّكِر َواْلُنْػَثى، َصاًعا ِمْن َشِعٍَت َعَلى الَعْبِد َواٟتُرِّ، 

 (ا١تُْسِلِمَُت، َوَأَمَر هِبَا َأْف تُػَؤدَّى قَػْبَل ُخُروِج النَّاِس ِإذَل الصَّاَلةِ 

ثَػَنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن يُوُسَف، َأْخبَػَرََن َماِلٌك،  - ٙٓ٘ٔ َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن َحدَّ
َع َأاَب َسِعيٍد ا٠تُْدِريَّ ِعَياِض ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َسْعِد ْبِن َأيب َسْرٍح الَعاِمِريِّ  ، أَنَُّو ٝتَِ

ُ َعْنُو، يَػُقوُؿ: )ُكنَّا ٩ُتْرُِج زََكاَة الِفْطِر  ، َرِضَي اَّللَّ َأْو َصاًعا ِمْن َصاًعا ِمْن طََعاـٍ
 (َأْو َصاًعا ِمْن َأِقٍط، َأْو َصاًعا ِمْن زَبِيبٍ ، َأْو َصاًعا ِمْن َ٘تٍْر، َشِعَتٍ 

)  )اَبٌب: َصَدَقُة الِفْطِر َصاٌع ِمْن طََعاـٍ

ثَػَنا اللَّْيُث، َعْن ََنِفٍع،  - ٚٓ٘ٔ ثَػَنا َأْٛتَُد ْبُن يُوُنَس، َحدَّ َأفَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن َحدَّ
ُهمَ  ُ َعنػْ َأَمَر النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِبزََكاِة الِفْطِر َصاًعا »ا، قَاَؿ: ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

ُ َعْنُو: « ِمْن َ٘تٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعَتٍ  َفَجَعَل النَّاُس ِعْدَلُو )قَاَؿ َعْبُد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ
ْيِن ِمْن ِحْنطَةٍ   (ُمدَّ

ثَػَنا َعْبُد اَّللَِّ  - ٛٓ٘ٔ ثَػَنا  َحدَّ َع َيزِيَد ْبَن َأيب َحِكيٍم الَعَدِنَّ، َحدَّ ْبُن ُمِنٍَت، ٝتَِ
َثٍِت ِعَياُض ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب َسْرٍح، َعْن  ُسْفَياُف، َعْن زَْيِد ْبِن َأْسَلَم، قَاَؿ: َحدَّ

ُ َعْنُو، قَاَؿ:  يف زََماِف النَّيبِّ َصلَّى هللاُ ُكنَّا نُػْعِطيَها »َأيب َسِعيٍد ا٠تُْدِريِّ َرِضَي اَّللَّ



، َأْو َصاًعا ِمْن َ٘تٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعٍَت، َأْو َصاًعا ِمْن  َعَلْيِو َوَسلََّم َصاًعا ِمْن طََعاـٍ
ُأَرى ُمدِّا ِمْن َىَذا يَػْعِدُؿ »فَػَلمَّا َجاَء ُمَعاِويَُة َوَجاَءِت السَّْمَراُء، قَاَؿ: ، «زَبِيبٍ 
 «ُمدَّْينِ 

ثَػَنا ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن  - ٜٓ٘ٔ ثَػَنا َحْفُص ْبُن َمْيَسَرَة، َحدَّ ـُ، َحدَّ ثَػَنا آَد َحدَّ
ُهَما: )َأفَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأَمَر ِبزََكاِة ََنِفٍع،  ُ َعنػْ َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
 ( الصَّاَلةِ قَػْبَل ُخُروِج النَّاِس ِإذَل الِفْطِر 

 )اَبُب الصََّدَقِة قَػْبَل الِعيِد(

 

ثَػَنا أَيُّوُب، َعْن ََنِفٍع،  - ٔٔ٘ٔ ثَػَنا َٛتَّاُد ْبُن زَْيٍد، َحدَّ ثَػَنا أَبُو النػُّْعَماِف، َحدَّ َحدَّ
ُهَما، قَاَؿ: ) فَػَرَض النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّ  ُ َعنػْ َم َصَدَقَة َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

َعَلى الذََّكِر، َواْلُنْػَثى، َواٟتُرِّ، َوا١تَْمُلوِؾ َصاًعا ِمْن  -َأْو قَاَؿ: رََمَضاَف  -الِفْطِر 
َ٘تٍْر، َأْو َصاًعا ِمْن َشِعٍَت )فَػَعَدَؿ النَّاُس بِِو ِنْصَف َصاٍع ِمْن بُػرٍّ، َفَكاَف اْبُن ُعَمَر 

ُهَما،( يُػْعِطي التَّ  ُ َعنػْ ، ) فََأْعَوَز َأْىُل ا١تَِديَنِة ِمَن التَّْمِر، فََأْعَطى َشِعَتًا(ْمَر َرِضَي اَّللَّ
َفَكاَف اْبُن ُعَمَر )يُػْعِطي َعِن الصَِّغَِت، َوالَكِبَِت، َحىتَّ ِإْف َكاَف لِيُػْعِطي َعْن َبٍِتَّ(، 

ُهَما )يُػْعِطيَها الَِّذيَن يَػْقبَػُلونػَ  ُ َعنػْ ، وََكانُوا يُػْعطُوَف قَػْبَل َهاوََكاَف اْبُن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
 .(الِفْطِر بِيَػْوـٍ َأْو يَػْوَمُْتِ 

 

 



 ما رواه ايب داود يف )ابب زكاة الفطر(ا١تسألة الثالثة:  

حدَّثنا ٤تموُد بُن خالِد الدِّمشقيُّ وعبُد هللا بن عبِد الرٛتن  - ٜٓٙٔ
ا أبو يزيد ا٠توالِن، قاؿ عبُد هللا: قاؿ: حدَّثن -السمرقندي، قاال: حدَّثنا مرواُف 

 -حدَّثنا َسياُر بُن عبد الرٛتن  -وكاف شيَخ ِصْدٍؽ، وكاف ابُن وىب يروي عنو 
 -عن ِعكرَمة عن ابن عباٍس قاؿ: فرض رسوُؿ هللا  -قاؿ ٤تمود: الصََّديف 
زكاَة الِفْطر طُْهرًة للَصائم ِمن اللغو والرَّفِث وطُْعمًة  -صلَّى هللا عليو وسلم 

، َمْن أدَّاىا قبَل الصَّالة، فهي زكاٌة مقبولٌة، ومن أدَّاىا بعَد الصَّالة، للمساكُتَ 
 : حسن (حكم اْللباِن)  .فهي َصَدقٌة من الصَّدقات

مصرؼ الفطرة عندَن مصرؼ الزكاة، قاؿ ابن ا١تلقن الشافعي ا١تسألة الرابعة :  
 .وىو مذىب مالك

 كيلوين وأربعُت غراماً.  ما يقارب منمقداره  والصاع ا١تسألة ا٠تامسة : 

 

 

 

 

 

 



 اٟتديث الرابع عشر:
َثٍِت ََنِفٌع، َعِن  -ٗٚ٘ٔ ، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

ُهَما ُ َعنػْ ًوى اَبَت النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِبِذي طُ )قَاَؿ: ، اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
ُهَما يَػْفَعُلوُ  (َحىتَّ َأْصَبَح، ُثَّ َدَخَل َمكَّةَ  ُ َعنػْ  وََكاَف اْبُن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

 )اَبُب ُدُخوِؿ َمكََّة نَػَهارًا َأْو لَْياًل(

 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

      .جواز ُدُخوِؿ َمكََّة نَػَهارًا :منطوؽ اٟتديث 

 اٞتعرانة.كما يف عمرة   ْياًل جواز ُدُخوِؿ َمكََّة لَ :  مفهـو اٟتديث

 :الثانيةا١تسألة 

 ابب ُدُخوِؿ َمكََّة نَػَهارًا َأْو لَْيالً 

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ -اَبَت النَّيبُّ   ِبِذي طًُوى َحىتَّ َأْصَبَح ُثَّ َدَخَل َمكََّة. -َصلَّى اَّللَّ

 يَػْفَعُلُو. -هنع هللا يضر-وََكاَف اْبُن ُعَمَر 

 (وليالً )أيب ذر: يف حديث دخوؿ مكة هنارًا أو لياًل( و ) ابب( استحباب ) 
) ابت النيب بذي طوى( بكسر الطاء، وْليب ذر: بضمها و٬توز  (أو)ابلواو بدؿ 



-فتحها والصرؼ وعدمو ) حىت أصبح ُث دخل مكة( ، هنارًا، ) وكاف ابن عمر 
 يفعلو( أي ا١تبيت. -رضي هللا عنهما

ُ َعلَ -) ابت النيب  بذي طوى حىت أصبح ُث دخل مكة( ،  -ْيِو َوَسلَّمَ َصلَّى اَّللَّ
أي هنارًا كما ىو ظاىر بل وقع صر٭ًتا يف مسلم من طريق أيوب عن َنفع 

كاف ال يقدـ مكة إال ابت بذي طوى حىت يصبح ويغتسل ُث يدخل )ولفظو: 
 .(مكة هنارًا

يعلم نعم دخلها ليالً يف عمرة اٞتعرانة كما رواه أصحاب السنن الثالثة وال 
دخولو ليالً يف غَتىا، وحينئذ فال ٮتفى ما يف قوؿ الكرماِن، وتبعو الربماوي 
٣تيًبا عن كوف ا١تصنف ذكر يف الًتٚتة دخوؿ مكة يف الليل والنهار ودل يذكر 
 حديثًا يدؿ لليل أف كلمة ُث للًتاخي، فيحتمل أف الدخوؿ أتخر إذل الليل.

و غَت مقصود وأف الليل والنهار سواء وأجاب ابن ا١تنَت: ِبنو أراد أف يبُت أن
وبٌت على أف ذي طوى من مكة وقد دخل عشية وابت فيو، فدّؿ على جواز 

الدخوؿ ليالً جاز هنارًا بطريق اْلوذل، وقيل: ٫تا سواء لكن اْلكثر على أنو 
ابلنهار أفضل، وفرؽ بعضهم بُت اإلماـ وغَته ١تا روى سعيد بن منصور عن 

ُ َعَلْيِو -ادخلوا ليالً إنكم لستم كرسوؿ هللا عطاء قاؿ: إف شئتم ف َصلَّى اَّللَّ
 إنو كاف إماًما فأحب أف يدخلها هنارًا لَتاه الناس أي ليقتدوا بو. -َوَسلَّمَ 

  

 



  :الثالثةا١تسألة 

يستحب لو أف يسًتيح ٔتكاف مناسب حىت ٭تصل لو النشاط والنظافة أوال: 
ليو وىذا مستحب؛ ْلف النيب صلى قبل الطواؼ وإف دل يفعل ذلك فال حرج ع

   .(متفق عليو) (ابت بذي طوى حىت أصبح ُث دخل مكة)هللا عليو وسلم 
يستحب لو إف تيسر أف يغتسل؛ ْلف ابن عمر رضي هللا عنهما كاف ال اثنيا: 

يقدـ مكة إال ابت بذي طوى حىت يصبح، ويغتسل ويذكر ذلك عن النيب صلى 
 .(متفق عليو)هللا عليو وسلم 

يستحب لو إف تيسر أف يدخل مكة من أعالىا؛ ْلف الداخل َييت من قبل لثا: اث
أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص ١تا جاء )وجهها، ومن أي طريق دخل فال ِبس، فعن عائشة اهنع هللا يضر 

 .(متفق عليو) (مكة دخلها من أعالىا وخرج من أسفلها

ف يفعل ما يفعل يف سائر إذا وصل إذل ا١تسجد اٟتراـ فاْلفضل لو أ رابعا:
أعوذ اب العظيم، وبوجهو الكرمي، )ا١تساجد، فيقدـ رجلو اليمٌت ويقوؿ: 

وسلطانو القدمي من الشيطاف الرجيم، بسم هللا والصالة والسالـ على رسوؿ 
هللا، اللهم اغفر رل ذنويب، اللهم إِن أسألك من فضلك، اللهم اعصمٍت من 

 (.الشيطاف الرجيم

 يتيسر لو الغسل قبل دخوؿ ا١تسجد فالبد لو من الطهارة من من دل خامسا:
أنو أوؿ شيء )اٟتدث اْلصغر ؛ ٟتديث عائشة رضي هللا عنهما عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: 

 .(بدأ بو حُت قدـ أنو توضأ ُث طاؼ ابلبيت



ٖتية ا١تسجد اٟتراـ الطواؼ ١تن أراد الطواؼ، أما من دل يرد الطواؼ  سادسا:
 لس حىت يصلي ركعتُت.فال ٬ت

الركوب يف الطواؼ أو السعي ال ِبس بو ١تن كاف بو علة كا١تريض؛ سابعا: 
ٟتديث أـ سلمة ري هللا عنها قالت: شكوت إذل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أِن أشتكي 

قالت فطفت ورسوؿ هللا صلى هللا ” طفي من وراء الناس وأنت راكبة)فقاؿ: 
 .(إذل جنب البيت وىو يقرأ ابلطور وكتاب مسطور عليو وسلم حينئذ يصلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٟتديث ا٠تامس عشر:
، َعْن  -ٙٚ٘ٔ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدَُّد ْبُن ُمَسْرَىٍد الَبْصِريُّ، َحدَّ َحدَّ

ُهَما ُ َعنػْ لَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َدَخَل َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ صَ ): ََنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
  (َمكََّة ِمْن َكَداٍء ِمَن الثَِّنيَِّة الُعْلَيا الَّيِت اِبْلَبْطَحاِء، َوَخَرَج ِمَن الثَِّنيَِّة السُّْفَلى

 )اَبٌب: ِمْن أَْيَن ٮَتُْرُج ِمْن َمكََّة؟(

 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

 وخروجومن أعلى مكة   َعَلْيِو َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاُ  َرُسوؿَ دخوؿ ال: منطوؽ اٟتديث
      .من أسفلها

من أعلى مكة ومّرة لَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم الَرُسوَؿ صَ دخل مّرة : مفهـو اٟتديث
 .من أسفلها ، فإ٪تا َفعلو ليُػَعلِّم الناس السَّعة يف ذلكدخل 

 : ا١تسألة الثانية

 (َدَخَل َمكََّة  )قولو :  -ٔ 

عائشة اهنع هللا يضر أف النيب صلى هللا عليو و سلم َلّما جاء إذل مكة دخلها  ويف حديث
 .رواه البخاري ومسلممن أعالىا ، وخرج من أسفلها . 

ـَ اْلَفْتِح ِمْن َكَداٍء ،  ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َدَخَل َعا ويف رواية للبخاري : َأفَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ
 َأْعَلى َمكََّة . َوَخَرَج ِمْن ُكًدا ِمنْ 



 لفتحة ، والثانية ابلضمة . اىػ قاؿ ابن عبد الرب : ىكذا يرووف فيهما ، اْلوذل اب

ُهَما ِإَذا َدَخَل َأْدََن اْٟتََرـِ َأْمَسَك َعْن التػَّْلِبَيِة ،ُثَّ  ُ َعنػْ وَكاَف اْبُن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
ُ يَِبيُت ِبِذي ِطًوى ، ُثَّ ُيَصلِّي بِِو الصُّبْ  َح َويَػْغَتِسُل ، َو٭ُتَدُِّث َأفَّ َنيبَّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .رواه البخاري ومسلمُل َذِلَك . َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَف يَػْفعَ 

 (كداءلفظة ) -ٕ

قاؿ ابن بطاؿ : وإذا فتحت الكاؼ من َكَداء ُمددت ، وإذا ضممتها َقَصْرت . 
: بل َكداء بفتح الكاؼ أعلى  دى ابلضم ىو أعلى مكة . وقيلوقد قيل : كُ 

 مكة ، وىو أصح .

قاؿ الباجي : الثَِّنيَِّة الَّيِت ِبَِْعَلى َمكََّة ِىَي َكَداٌء بَِفْتِح اْلَكاِؼ ، َواَلَّيِت ِبَِْسَفِل َمكََّة  
 ُكًدى ِبَضمِّ اْلَكاِؼ .

، وىو  داء ابلفتح وا١تد الثنية العليا ٔتكة ٦تا يلي ا١تقابروقاؿ ابن اْلثَت : وكَ 
 دى ابلضم والقصر الثنية السفلى ٦تا يلي ابب العمرة . اىػ .ا١تعال ، وكُ 

وذََكر النووي أف َكداء ىي الثنية اليت ِبعلى مكة ، وكدى وىي اليت ِبسفل مكة 
. 

وقاؿ : َوَأمَّا " ُكَدّي " ِبَضمِّ اْلَكاؼ َوَتْشِديد اْلَياء فَػُهَو يف َطرِيق ا٠ْتَارِج ِإذَل 
 ، َولَْيَس ِمْن َىَذْيِن الطَّرِيَقُْتِ يف َشْيء ، َىَذا قَػْوؿ اْٞتُْمُهور . اْلَيَمن



وقاؿ ابن رجب : وذو طوى : يُروى بضم الطاء وكسرىا وفتحها ، وىو واٍد 
معروؼ ٔتكة بُت الثنيتُت ، وتسمى أحدا٫تا : ثنية ا١تدنيُت ، تشرؼ على مقربة 

 ص ، ْتاء مهملة وصادين مهملُت حامكة ، وثنية هتبط على جبل يسمى : اٟتص
 اىػ .

وقاؿ الزرقاِن : َكداء بفتح الكاؼ والداؿ ا١تهملة ٦تدود منّوف . وقيل : ال 
 ى إدارة البقعة للعلمية والتأنيثُيصرؼ عل

 اْخُتِلف يف فعلو ملسو هيلع هللا ىلص ، ىل ىو مقصود ؟ وىل ىو ُسػنّػة ؟ -ٖ

ُ َعَلْيِو  قَاَلت َعاِئَشة : نُػُزوُؿ اْلَْبَطحِ  َا نَػَزَلُو َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ لَْيَس ِبُسنٍَّة ، ِإ٪تَّ
 َوَسلََّم ْلَنَُّو َكاَف َأْٝتََح ٠ِتُُروِجِو ِإَذا َخَرَج . رواه مسلم .

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأْف أَْنِزَؿ ا ْلَْبَطَح ِحَُت وقَاَؿ أَبُو رَاِفٍع : دَلْ َيَُْمْرِن َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 رواه مسلم .َخَرَج ِمْن ِمًٌت ، َوَلِكٍتِّ ِجْئُت َفَضَرْبُت ِفيِو قُػبػََّتُو ، َفَجاَء فَػنَػَزَؿ . 

وََكاَف ُعْرَوُة َيْدُخُل َعَلى ِكْلتَػْيِهَما ِمْن َكَداٍء وَُكًدا ، َوَأْكثَػُر َما َيْدُخُل ِمْن َكَداٍء ، 
 رواه البخاري .زِلِِو . ذَل َمنْ وََكاَنْت َأقْػَربَػُهَما إِ 

ويُفَهم من تبويب البخاري أنو يَرى ُسنّػّيتو ، فقد عقد اباًب قاؿ فيو : اَبٌب ِمْن 
 أَْيَن ٮَتُْرُج ِمْن َمكََّة ؟ وقبلو : اَبٌب ِمْن أَْيَن َيْدُخُل َمكََّة ؟



قاؿ ا١تهلب : أما دخولو عليو السالـ مّرة من أعلى مكة ومّرة من أسفلها ، 
َفعلو ليُػَعلِّم الناس السَّعة يف ذلك ، وأف ما ٯتكن ٢تم منو فمجزئ عنهم ، فإ٪تا 

 وهللا أعلم .

 أف عروة كاف يفعل ذلك ؟ . اىػ . قاؿ ابن بطاؿ : أال ترى

 ىل يتقّصد اٟتاج خاصة اْلَمَشقَّػة طلبا ِلزَيدة اْلجر ؟ -ٗ

َواُب َعَلى َقْدِر اْلَمَشقَِّة قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية : قَػْوُؿ بَػْعِض النَّاِس : " الثػَّ 
َفَعِة اْلَعَمِل  " لَْيَس ٔتُْسَتِقيِم َعَلى اإِلْطالؽ ... َوَلْو ِقيَل : " اَْلْجُر َعَلى َقْدِر َمنػْ

 َوفَاِئَدتِِو" ، َلَكاَف َصِحيًحا .

قَِّتِو ، َوالصَّرْبِ وقاؿ : َقْد َيُكوُف اْلَعَمُل اْلَفاِضُل ُمِشقِّا ، فَػَفْضُلُو ِلَمْعٌَت َغَْتِ َمشَ 
َعَلْيِو َمَع اْلَمَشقَِّة َيزِيُد ثَػَوابَُو َوَأْجَرُه ، فَػيَػْزَداُد الثػََّواُب اِبْلَمَشقَِّة ، َكَما َأفَّ َمْن َكاَف 
َؿ بُػْعُدُه َعْن اْلبَػْيِت يف اْٟتَجِّ َواْلُعْمَرِة َأْكثَػَر : َيُكوُف َأْجُرُه َأْعَظَم ِمْن اْلَقرِيِب َكَما قَا
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِلَعاِئَشَة يف اْلُعْمَرِة : " َأْجُرؾ َعَلى َقْدِر َنَصِبك " ؛  النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

َْلفَّ اَْلْجَر َعَلى َقْدِر اْلَعَمِل يف بُػْعِد اْلَمَساَفِة ، َواِبْلبُػْعِد َيْكثُػُر النََّصُب ، فَػَيْكثُػُر 
... َفَكِثَتًا َما َيْكثُػُر الثػََّواُب َعَلى َقْدِر اْلَمَشقَِّة َوالتػََّعِب ،  اَْلْجُر ، وََكَذِلَك اٞتَِْهادُ 

ال َْلفَّ التػََّعَب َواْلَمَشقََّة َمْقُصوٌد ِمْن اْلَعَمِل ؛ َوَلِكْن َْلفَّ اْلَعَمَل ُمْستَػْلِزـٌ لِْلَمَشقَِّة 
 َوالتػََّعِب . اىػ .

 

 



 : (ْلَبْطَحاِء الثَِّنيَِّة اْلُعْلَيا الَّيِت ابِ  ) -٘

 قاؿ القاضي عياض : الثنية ىي الطريق يف اٞتبل .

 قاؿ النووي : َوَأْصل الثَِّنيَّة : الطَّرِيق بَػُْت َجبَػَلُْتِ .

وقاؿ النووي يف شرح حديث ابن عمر : قَػْولو : " اْلُعْلَيا الَّيِت اِبْلَبْطَحاِء " ِىَي 
ْلَْبَطح ، َوِىَي ّتَْنِب اْلُمَحصَّب ، َوَىِذِه الثَِّنيَّة اِبْلَمدِّ ، َويُػَقاؿ ٢َتَا اْلَبْطَحاء َوا

َها ِإذَل َمَقاِبر َمكَّة . اىػ .  يَػْنَحِدر ِمنػْ

 

 (َوَخَرَج ِمْن الثَِّنيَِّة السُّْفَلى  ) -ٙ

 تقّدـ قوؿ ابن اْلثَت : الثَّنيَّة السُّفلى ما يَِلي ابب الُعْمرة . 

 وقيل : ْلنو أٝتح يف ا٠تروج ، كما سبق .ل: إنو وقع اتِّفاقا . ذلك قيوِفعلو ملسو هيلع هللا ىلص

 ؟كم مرة اعتمر الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ة :    لثا١تسألة الثا

عن قتادة أف أنسا هنع هللا يضر أخربه أف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اعتمر أربع عمر كلهن يف ذي 
ة أو زمن اٟتديبية يف ذي القعدة ، القعدة إال اليت مع حجتو : عمرة من اٟتديبي

ئم وعمرة من العاـ ا١تقبل يف ذي القعدة ، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنا
 حنُت يف ذي القعدة .

 ( . ٖٕ٘ٔ( ومسلم ) اٟتج /  ٗ٘ٙٔ/رواه البخاري ) اٟتج



 قاؿ ابن القيم :

 .عدةرة أربع عمر كلهن يف ذي القبعد ا٢تجرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص اعتمر 

عمرة اٟتديبية وىي أوالىن سنة ست فصدَّه ا١تشركوف عن البيت اْلوذل : 
فنحر الُبْدف ) أي ىديو من اإلبل ( حيث ُصدَّ ابٟتديبية وحلق ىو وأصحابو 

 امهم ورجع من عامو إذل ا١تدينة .رؤوسهم وحّلوا من إحر 

 خرج بعد ثالاث ُث عمرة القضية يف العاـ ا١تقبل دخل مكة فأقاـ هبا الثانية :
 إكماؿ عمرتو .

 عمرتو اليت قرهنا مع حجتو . الثالثة :

عمرتو من اٞتعرانة ١تا خرج إذل حنُت ُث رجع إذل مكة فاعتمر من الرابعة : 
            ف ُعَمَرُه دل َتزِْد على أربع .قاؿ : وال خالؼ أ  .اٞتعرانة داخال إليها 

 (ٖٜ-ٜٓص/ ٕزاد ا١تعاد " ج/ )

 وقاؿ النووي :

قاؿ العلماء : وإ٪تا اعتمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ىذه الُعَمر يف ذي القعدة لفضيلة ىذا 
يف ذي القعدة   االعتمارأي   فإهنم كانوا يرونوالشهر و١تخالفة اٞتاىلية يف ذلك 

كما سبق ففعلو ملسو هيلع هللا ىلص مرات يف ىذه اْلشهر ليكوف أبلغ يف   .من أفجر الفجور
 فيها وأبلغ يف إبطاؿ ما كانت اٞتاىلية عليو ، وهللا أعلم .بياف جوازه 

 (  ٖٕ٘/  ٛ)  (شرح مسلم  )



 اٟتديث السادس عشر :
، َعْن ََنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر  -ٙٓٙٔ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

ُهَما  ُ َعنػْ ـَ َىَذْيِن الرُّْكنَػُْتِ يف ِشدٍَّة َوالَ رََخاٍء، ُمْنُذ َما تَػرَْكُت اْستِ )قَاَؿ: َرِضَي اَّللَّ اَل
، قُػْلُت لَِناِفٍع: َأَكاَف اْبُن ُعَمَر ٯَتِْشي (رَأَْيُت النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َيْسَتِلُمُهَما

َا َكاَف ٯَتِْشي لَِيُكوَف أَْيَسَر اِل )بَػُْتَ الرُّْكنَػُْتِ؟ قَاَؿ:   (ْسِتاَلِموِ ِإ٪تَّ
 )اَبُب الرََّمِل يف اٟتَجِّ َوالُعْمَرِة( 

 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

ـَ َىَذْيِن الرُّْكنَػُْتِ من السنة   :منطوؽ اٟتديث   .الَيَمانِيَػُْتِ   اْسِتاَل

 .ُتِ الشَّاِميَّ  الرُّْكنَػُْتِ  َم ااْسِتل دل يثبت اف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص : مفهـو اٟتديث

 )اَبُب َمْن دَلْ َيْسَتِلْم ِإالَّ الرُّْكنَػُْتِ الَيَمانِيَػُْتِ ( ما رواه البخاري يف ة الثانية:ا١تسأل 

ثَػَنا لَْيٌث، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن َسادلِِ ْبِن َعْبِد  - ٜٓٙٔ ثَػَنا أَبُو الَولِيِد، َحدَّ َحدَّ
ُهَما قَاَؿ:  ُ َعنػْ ، َعْن أَبِيِو َرِضَي اَّللَّ َأَر النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َيْسَتِلُم ِمَن دَلْ »اَّللَِّ

 .«البَػْيِت ِإالَّ الرُّْكنَػُْتِ الَيَمانِيَػُْتِ 

 

 

 



 ة: ما رواه مسلم لثا١تسألة الثا

 )اَبُب اْسِتْحَباِب اْسِتاَلـِ الرُّْكنَػُْتِ اْلَيَمانِيَػُْتِ يف الطََّواِؼ ُدوَف الرُّْكنَػُْتِ اآْلَخَرْيِن(

ُر ْبُن َحْرٍب، َوُعبَػْيُد هللِا ْبُن ٕٛٙٔ) - ٕ٘ٗ ، َوزَُىيػْ ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن اْلُمثَػٌتَّ ( وَحدَّ
ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد هللِا،  : َحدَّ يًعا َعْن ٭َتَِْت اْلَقطَّاِف، قَاَؿ اْبُن اْلُمثَػٌتَّ َسِعيٍد، ٚتَِ

َثٍِت ََنِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَؿ:  ـَ َىَذْيِن الرُّْكنَػُْتِ اْلَيَماِنَ، )َحدَّ َما تَػرَْكُت اْسِتاَل
َواْٟتََجَر، ُمْذ رَأَْيُت َرُسوَؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َيْسَتِلُمُهَما، يف ِشدٍَّة َواَل 

 (رََخاءٍ 

 .)يف شدة وال رخاء( ظرؼ لقولو ما تركت وأراد ابلشدة الزحاـ وابلرخاء عدمو 

 :الرابعةلة ا١تسأ

 :اجملموع يف  النووي قاؿ 

قَاَؿ َأْصَحابُػَنا اَل ُيْسَتَحبُّ ِللنَِّساِء تَػْقِبيُل اٟتجر وال استالمو إال عند خلوا  
 .١تطاؼ يف اللَّْيِل َأْو َغَْتِِه ِلَما ِفيِو ِمْن َضَررِِىنَّ َوَضَرِر الّرَِجاِؿ هِبِنَّ 

ُثَّ الرُّْكَناِف الشَّاِميَّاِف ُثَّ الرُّْكُن  -الرُّْكُن اْْلَْسَوُد  -رَْكاٍف ِلْلَكْعَبِة اْلَكِرٯتَِة َأْربَػَعُة أَ 
َو٬َتُوُز َتْشِديُدَىا  -بَِتْخِفيِف اْلَياِء  -اْلَيَماِن َويُػَقاُؿ ِلأْلَْسَوِد َواْلَيَماِن اْلَيَمانَِياِف 

ُ َعَلْيِو فَاْْلَْسَوُد َواْلَيَماِن َمْبِنيَّ  َعَلى لَُغٍة َقِليَلةٍ  اِف َعَلى قَػَواِعِد إبْػَراِىيَم َصلَّى اَّللَّ
َوَسلََّم َوالشَّاِميَّاِف لَْيَسا َعَلى قَػَواِعِدِه َبْل ُمغَيػََّراِف ِْلَفَّ اٟتِْْجَر يَِليِهَما وَُكلُُّو َأْو بَػْعُضُو 

 .ِمْن اْلبَػْيِت َكَما َسَبقَ 



اْٟتََجِر اْْلَْسَوِد ِفيِو وََكْونُُو َعَلى قَػَواِعِد إبْػَراِىيَم َوِللرُّْكِن اْْلَْسَوِد َفِضيَلَتاِف َكْوُف 
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َولِلرُّْكِن اْلَيَماِن َفِضيَلٌة َواِحَدٌة َوِىَي َكْونُُو َعَلى قَػَواِعِد  َصلَّى اَّللَّ

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َولَْيَس لِلشَّاِميَُِّت   .اْلَفِضيَلتَػُْتِ  ِمنْ  ءشيإبْػَراِىيَم َصلَّى اَّللَّ

فَِإَذا َعَرْفت َىَذا فَالسُّنَُّة يف اْٟتََجِر اْْلَْسَوِد اْسِتاَلُمُو َوتَػْقِبيُلُو َوالسُّنَُّة يف الرُّْكِن   
اليماِن استالمو وال يقبل والسنة أف اَل يُػَقبَُّل الشَّاِميَّاِف َواَل ُيْستَػَلَماِف َفَخصَّ 

َمَع ااِلْسِتاَلـِ ِْلَفَّ ِفيِو َفِضيَلتَػُْتِ َواْلَيَماِنَ اِباِلْسِتاَلـِ ِْلَفَّ ِفيِو اْْلَْسَوَد اِبلتػَّْقِبيِل 
 .َفِضيَلًة َواِحَدًة َوانْػتَػَفْت اْلَفِضيَلَتاِف يف الشَّاِميػَُّْتِ 

ـَ    َىَذْيِن  َواْسَتَدؿَّ َأْصَحابُػَنا ِلَما ذََكْرتو ْتَِديِث اْبِن ُعَمَر قَاَؿ )َما تَػرَْكت اْسِتاَل
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  الرُّْكنَػُْتِ  اْلَيَماِن َواْٟتََجِر اْْلَْسَوِد ُمْنُذ رَأَْيُت َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

َيْسَتِلُمُهَما يف ِشدٍَّة َواَل رََخاٍء( َرَواُه اْلُبَخاِريِّ َوُمْسِلٍم َوَعْن اْبِن ُعَمَر َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ 
 َعَلْيِو َوَسلََّم )َكاَف اَل َيْسَتِلُم إالَّ اْٟتََجَر َوالرُّْكَن اْلَيَماِنَ( َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َصلَّى اَّللَُّ 

ُ َعَلْيِو  َوُمْسِلٌم َوَىَذا َلْفُظ ُمْسِلٍم َوَلْفُظ اْلُبَخاِريِّ قَاَؿ )دَلْ َأَر َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
رل الرُّْكنَػُْتِ اْلَيَمانِيَػُْتِ( َرَواُه ُمْسِلٌم َوَعْن اْبِن ُعَمَر أَنَُّو ِحَُت َوَسلََّم َيْسَتِلُم ِمْن البيت ا

بَػَلَغُو َحِديُث َعاِئَشَة السَّاِبُق )َلْواَل أف قومك حديثوا َعْهٍد ِبُكْفٍر( اْٟتَِديَث قَاَؿ 
َعْت َىَذا ِمْن َرُسوِؿ اَّللَِّ  ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َما اْبُن ُعَمَر لَِئْن َكاَنْت َعاِئَشُة ٝتَِ َصلَّى اَّللَّ

ـَ الرُّْكنَػُْتِ اللََّذْيِن يَِلَياِف اٟتِْْجَر  ُ َعَلْيِو َوَسلََّم تَػَرَؾ اْسِتاَل َأَرى َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
ا( َحِديُث إالَّ َأفَّ اْلبَػْيَت دل يتم َعَلى قَػَواِعِد إبْػَراِىيَم( َرَواُه اْلُبَخاِريُّ َوُمْسِلٌم )َوَأمَّ 

َأيب الشَّْعثَاِء قَاَؿ )َكاَف ُمَعاِويَُة َيْسَتِلُم اْْلَرَْكاَف فَػَقاَؿ َلُو اْبُن َعبَّاٍس إنَُّو اَل يستلم 
ِمْن اْلبَػْيِت َمْهُجورًا وََكاَف اْبُن الزُّبَػَْتِ َيْسَتِلُمُهنَّ   ءشيىذاف الركناف فقاؿ ليس 



َصِحيِحِو فَػَهَذا َمْذَىُب ُمَعاِويََة َواْبِن الزُّبَػَْتِ دَلْ يَػْرِوََيُه َعْن  ُكلُُّهنَّ( َرَواُه اْلُبَخاِريُّ يف 
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َبْل َأَخَذاُه اِبْجِتَهاِد٫ِتَا َوُىَو ٥ُتَاِلٌف ِلأْلََحاِديِث  النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

اٍس َوُٚتُْهوُر الصََّحابَِة فَالصََّواُب الصَِّحيَحِة َوَقْد َخاَلَفُهَما ِفيِو اْبُن ُعَمَر َواْبُن َعبَّ 
ـُ الرُّْكنَػُْتِ الشَّاِميػَُّْتِ َوَأمَّا ِمْن اْلبَػْيِت  ءشيقوؿ معاوية )ليس  أَنَُّو اَل ُيَسنُّ اْسِتاَل

ـَ اْسِتاَلِمِهَما َىجْ  َمْهُجورًا( فَػَقْد َأَجاَب َعْنُو الشَّاِفِعيُّ  ٌر فَػَقاَؿ دَلْ َيدَِّع َأَحٌد َأفَّ َعَد
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َوَأْمَسَك َما  ِلْلبَػْيِت َلِكنَُّو اْستَػَلَم َما اْستَػَلَم َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ

 .َأْمَسَك َعْنوُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٟتديث السابع عشر:
، َأْخبَػَرِن  -ٕٖٕٓ ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ََنِفٌع، َحدَّ

ُهَما ُ َعنػْ ، َأفَّ ُعَمَر َسَأَؿ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَؿ:  َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
، قَاَؿ:  َلًة يف ا١تَْسِجِد اٟتََراـِ فََأْوِؼ )ُكْنُت َنَذْرُت يف اٞتَاِىِليَِّة َأْف َأْعَتِكَف لَيػْ

 (بَِنْذِرؾَ 
 اِؼ لَْياًل()اَبُب ااِلْعِتكَ 

 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

الدخوؿ يف  الوفاء بنذر العبادة ا١تنعقد نيتو يف اٞتاىلية بعد: منطوؽ اٟتديث 
    اإلسالـ.

يقاس عليها سائر العبادات فاف نذر أي عبادة بدنية او مالية  : مفهـو اٟتديث
ا ٢تذالدخوؿ يف اإلسالـ فيجب الوفاء هبا بعد الدخوؿ يف اإلسالـ قبل 

 اٟتديث.

 :الثانية ا١تسألة 

يصح االعتكاؼ  ويصح االعتكاؼ يف الليلة ا١تفردة، ١تا أمره ابلوفاء بَنْذرِِه،  
وْلنو ليس يف اشًتاط الصـو كتاب وال سنة وال إٚتاع وال قياس   من غَت صـو

صحيح, واٟتكم إ٪تا يثبت بواحدة من ىذه اٞتهات؛ ٓتالؼ نفي االشًتاط؛ 
  اْلصلي وعدـ الدليل الداؿ على اإل٬تاب.فإنو اثبت ابلنفي 



  :ا١تسألة الثالثة

  ابلنذر وجوب الوفاء 

 :  الرابعة ا١تسألة 

 أقساـ النذر: -

 ينقسم النذر إذل ستة أقساـ:

 اْلوؿ: نذر الطاعة:

 وىو نوعاف كال٫تا صحيح.

سواء كاف مطلقاً كقولو:  علي أف أصـو ثالثة أَيـ، أو  علي أف أتصدؽ 
 ئة رَيؿ، وىو أفضل أنواع النذر.ٔتا

أو كاف النذر معلقاً كقولو: إف شفى هللا مرضي فللو علي أف أتصدؽ بكذا، أو 
 أصـو شهراً، أو أعتمر و٨تو ذلك.

 فإذا ُوجد الشرط لزمو الوفاء بو.

والنذر ا١تطلق عبادة وطاعة وقربة ٬تب الوفاء بو، وقد مدح هللا ا١توفُت بو، ومن 
 فارة ٯتُت.عجز عنو فعليو ك

]اإلنساف:  (ًما َكاَف َشرُُّه ُمْسَتِطَتًايُوُفوَف اِبلنَّْذِر َوٮَتَاُفوَف يَػوْ )قاؿ هللا تعاذل:  - ٔ
ٚ.] 



َوَما أَنْػَفْقُتْم ِمْن نَػَفَقٍة َأْو َنَذْرُُتْ ِمْن َنْذٍر فَِإفَّ اَّللََّ يَػْعَلُمُو َوَما )وقاؿ هللا تعاذل:  - ٕ
 [.ٕٓٚ]البقرة:  (َصاٍر ِللظَّاِلِمَُت ِمْن أَنْ 

َها َعِن النَّيبِّ  - ٖ َمْن َنَذَر أْف ُيِطيَع )قَاَؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َوَعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعنػْ
 أخرجو البخاري.. (هللَا َفلُيِطْعُو، َوَمْن َنَذَر أْف يَػْعِصَيُو َفال يَػْعِصوِ 

 الثاِن: نذر ا١تباح:

ألبس ىذا الثوب، أو أركب ىذه السيارة، أو أصعد ىذا  كأف يقوؿ:  علّي أف
 اٞتبل.

 فهذا ِفْعل مباح، يستوي ِفعلو وتركو، فيخَت بُت فعلو وبُت كفارة ٯتُت.

َكّفارَُة الّنْذِر  )قَاَؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َرِضَي هللاُ َعْنُو َعْن َرُسوِؿ هللا 
 أخرجو مسلم.. (ُتِ َكّفارَُة الَيمِ 

 الثالث: نذر ا١تكروه:

 كأف يقوؿ:  علّي أف آكل ىذا الثـو و٨تو ذلك من ا١تكروىات.

 فهذا يستحب لو أف يكفر عن ٯتينو، وال يفعل ما نذر.

َلى ِإَذا َحَلَف َأَحدُُكْم عَ ): -ملسو هيلع هللا ىلص  -َعْن َعِدّي َرِضَي هللاُ َعْنُو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ هللِا 
رٌ  َها، َفلُيَكّفْرَىا، َولَيْأِت اّلِذي ُىَو َخيػْ  أخرجو مسلم.. (الَيِمُِت، فَػَرَأى َخَْتاً ِمنػْ

 



 الرابع: نذر ا١تعصية:

، كأف يقوؿ:  علي أف أقتل فالف، أو  علي أف أشرب  وىو نذر فعل ٤تـر
 ا٠تمر، أو أصـو يـو العيد، أو أصلي بال وضوء و٨تو ذلك.

 ـر وال يصح، و٭تـر الوفاء بو، وعليو أف يكفِّر عنو كفارة ٯتُت.فهذا النذر ٤ت

اَل َوفَاَء )قَاَؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َعْن ِعْمَراَف بن ُحَصُْتٍ َرِضَي هللاُ َعْنُو أفَّ النيبَّ  - ٔ
 أخرجو مسلم.. (لَِنْذٍر يف َمْعِصَيٍة، َواَل ِفيَما الَ ٯَتِْلُك الَعْبدُ 

َها َأفَّ النَّيبَّ َوَعْن عَ  - ٕ اَل َنذَر يف َمْعِصَيٍة )قَاَؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -اِئَشَة َرِضَي هللاُ َعنػْ
 أخرجو أبو داود والًتمذي.. (وََكفَّارَتُُو َكفَّارَُة ٯتَُِتٍ 

 ا٠تامس: نذر اللجاج والغضب:

 وىو أف يعلق نذره بشرط بقصد ا١تنع منو، أو اٟتمل عليو، أو التصديق، أو
علي صياـ شهر، أو يقوؿ: إف دل   ؼب، كأف يقوؿ: إف كلمت فالَنً التكذي

أفعل كذا فما رل كلو ىبة، أو عبيدي أحرار، أو يقوؿ مؤكداً ِلِصدقو:  علي 
إف كاف كالمي كذابً أف أصـو شهراً، أو يكذِّب أحداً ويقوؿ: إف كاف ما تقولو 

 صدقاً فعبيدي أحرار.

 مُت، إف شاء فَػَعل ما نذر، وإف شاء كفَّر عنو كفارة ٯتُت.فهذا النذر ٔتعٌت الي

َكّفارَُة الّنْذِر  )قَاَؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َرِضَي هللاُ َعْنُو َعْن َرُسوِؿ هللا 
 أخرجو مسلم.. (َكّفارَُة الَيِمُتِ 



 السادس: النذر ا١تطلق:

 شيء، كأف يقوؿ:  علي نذر، ودل يسم شيئاً.وىو النذر الذي دل يعُتَّ فيو 

 فهذا الناذر تلزمو كفارة ٯتُت، ويتحلل ِمْن نذره.

َكّفارَُة الّنْذِر  )قَاَؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر َرِضَي هللاُ َعْنُو َعْن َرُسوِؿ هللا 
 أخرجو مسلم.. (َكّفارَُة الَيِمُتِ 

 أحكاـ النذر - ٖ

 أنواع النذر: -

 النذر من حيث صفتو نوعاف:

ويسمى النذر ا١تطلق، كأف يقوؿ مثاًل:  علي أف أ٨تر بدنة  اْلوؿ: نذر إنشائي
وأطعمها الفقراء، أو يقوؿ:  علي أف أصـو شهراً، أو أتصدؽ بكذا، فهذا 

 النذر عبادة، وقد مدح هللا ا١توفُت بو.

ناذر، كقولو:  علي كذا إف شفى هللا ٔتصلحة للالثاِن: نذر معلق أو مقيد 
 مرضي، أو ربح مارل، أو قدـ أخي، فهذا النذر مكروه كما سبق.

 حكم النذر فيما يشق على اإلنساف: -

 يكره النذر يف كل ما يشق على اإلنساف من اْلعماؿ والطاعات.



، فمن نذر نذراً ال يطيقو، ويلحقو بو مشقة كبَتة، كمن نذر أف يقـو الليل كلو
 أو يصـو الدىر كلو، أو يتصدؽ ٔتالو كلو، أو ٭تج ماشياً و٨تو ذلك.

 فهذا ال ٬تب عليو الوفاء هبذا النذر، وعليو كفارة ٯتُت.

ًرا )قاؿ هللا تعاذل:  - ٔ َ َما اْسَتطَْعُتْم َواْٝتَُعوا َوَأِطيُعوا َوأَْنِفُقوا َخيػْ فَاتػَُّقوا اَّللَّ
 [.ٙٔ]التغابن: (نَػْفِسِو فَُأولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوَف ِْلَنْػُفِسُكْم َوَمْن يُوَؽ ُشحَّ 

لَْيَس )قَاَؿ:  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َوَعْن اَثِبِت ْبِن الضَّحَّاِؾ َرِضَي هللاُ َعْنُو َعِن النَّيبِّ  - ٕ
  متفق عليو . (َنْذٌر ِفيَما ال ٯَتِْلكُ  َعَلى رَُجلٍ 

َأْدَرَؾ َشْيخاً ٯَتِْشي بَػُْتَ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -هللاُ َعْنُو َأّف الّنيبّ َوَعْن َأيب ُىَريْػَرَة َرِضَي  - ٖ 
قَاَؿ ابْػَناُه: ََي َرُسوَؿ  (َما َشْأُف َىَذا؟): -ملسو هيلع هللا ىلص  -ابْػنَػْيِو، يَػتَػوَّكأُ َعَلْيِهَما، فَػَقاَؿ الّنيبّ 

ارَْكْب أَيّػَها الّشْيُخ فَإفَّ هللَا َغٍِتّّ َعْنَك ): - ملسو هيلع هللا ىلص -هللِا َكاَف َعَلْيِو َنْذٌر، فَػَقاَؿ الّنيبّ 
 أخرجو مسلم.. (َوَعْن َنْذِرؾَ 

 

 

 

 

 

 



 اٟتديث الثامن عشر :
َثٍِت ََنِفٌع، َعْن  -ٕٚٙٔ ، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

ُ َعْنوُ َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي ا ـَ يف َأْعَلى السُّوِؽ، فَػَيِبيُعونَُو )قَاَؿ: ، َّللَّ َتاُعوَف الطََّعا َكانُوا يَػبػْ
يف َمَكانِِو، فَػنَػَهاُىْم َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأْف يَِبيُعوُه يف َمَكانِِو َحىتَّ 

ُقُلوهُ   (يَػنػْ
تَػَهى التػََّلقِّي(  )اَبُب ُمنػْ

 الشرح

 سألة اْلوذل:ا١ت

 النػَّْهُي َعْن تَػَلقِّي الرُّْكَبافِ  :منطوؽ اٟتديث 

ُقُلوُه ِإذَل النػَّْهُي َأْف يَِبيُعوا يف َمَكاهِنُِم الَِّذي ابْػَتاُعوا ِفيِو  : مفهـو اٟتديث َحىتَّ يَػنػْ
ـِ   .ُسوِؽ الطََّعا

 النسائي يف سننوما رواه ا١تسألة الثانية: 

َقَل ِمْن َمَكانِوِ بَػْيُع َما ُيْشتَػَرى ِمَن   الطََّعاـِ ُجَزافًا قَػْبَل َأْف يُػنػْ

َأْخبَػَرََن ٤ُتَمَُّد ْبُن َسَلَمَة، َواْٟتَاِرُث ْبُن ِمْسِكٍُت، ِقَراَءًة َعَلْيِو، َوَأََن َأْٝتَُع  - ٘ٓٙٗ
َثٍِت َماِلٌك، َعْن ََنِفٍع، َعْن َعْبدِ  اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر  َواللَّْفُظ َلُو َعْن اْبِن اْلَقاِسِم قَاَؿ: َحدَّ

ـَ »قَاَؿ:  َتاُع الطََّعا َعُث  ُكنَّا يف زََماِف َرُسوِؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم نَػبػْ ، فَػيَػبػْ
َنا َمْن َيَُْمُرََن، اِبنِْتَقالِِو ِمَن اْلَمَكاِف الَِّذي ابْػتَػْعَنا ِفيِو ِإذَل َمَكافٍ  ِسَواُه قَػْبَل َأْف  َعَليػْ

 صحَّحو اْللباِن  ُو(نَِبيعَ 



ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ قَاَؿ:  - ٙٓٙٗ َأْخبَػَرََن ُعبَػْيُد اَّللَِّ ْبُن َسِعيٍد قَاَؿ: َحدَّ
َتاُعوَف َعَلى َعْهِد َرُسوِؿ اَّللَِّ َصلَّى  َأْخبَػَرِن ََنِفٌع، َعْن اْبِن ُعَمَر: ) أَنػَُّهْم َكانُوا يَػبػْ

َم يف َأْعَلى السُّوِؽ ُجَزافًا، فَػنَػَهاُىْم َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّ 
ُقُلوُه(َأْف يَِبيُعوُه يف   صحَّحو اْللباِن  َمَكانِِو َحىتَّ يَػنػْ

ثَػنَ  - ٚٓٙٗ ا ُشَعْيُب َأْخبَػَرََن َعْبُد الرَّْٛتَِن ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َعْبِد اْٟتََكِم قَاَؿ: َحدَّ
ثَػُهْم،  ْبُن اللَّْيِث، َعْن أَبِيِو، َعْن ٤ُتَمَِّد ْبِن َعْبِد الرَّْٛتَِن، َعْن ََنِفٍع، َأفَّ اْبَن ُعَمَر َحدَّ

ـَ َعَلى َعْهِد َرُسوِؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم ِمَن  َتاُعوَف الطََّعا )أَنػَُّهْم َكانُوا يَػبػْ
ُقُلوُه ِإذَل ُسوِؽ اُىْم َأْف يَِبيُعوا يف َمَكاهِنُِم الَِّذي ابْػَتاُعوا ِفيِو الرُّْكَباِف، فَػنَػهَ  َحىتَّ يَػنػْ

ـِ  ٖترمي تلقي البضائع من أصحاهبا قبل وصو٢تا )يف ابب  صحَّحو اْللباِن (الطََّعا
 (إذل السوؽ

ُ َعنػْ  -َوَعْن طَاُوٍس َعْن اْبِن َعبَّاٍس :   ا١تسألة الثالثة قَاَؿ: قَاَؿ  -ُهَما َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  -َرُسوُؿ اَّللَِّ   (اَل تَػَلقُّوا الرُّْكَباَف، َواَل يَِبْع َحاِضٌر لَِبادٍ ): -َصلَّى اَّللَّ

.  (َواَل يَِبْع َحاِضٌر لَِباٍد؟ قَاَؿ: اَل َيُكوُف َلُو ِٝتَْسارًا)قُػْلت اِلْبِن َعبَّاٍس: َما قَػْولُُو 
.ُمتػََّفٌق َعلَ   ْيِو، َواللَّْفُظ ِلْلُبَخاِريِّ

 (النػَّْهي َعْن تلقي الركباف َوبَػْيع اْٟتَاِضر ِلْلَباِدي)  يف ابب

ُهَما -)َوَعْن طَاُوٍس َعْن اْبِن َعبَّاٍس  ُ َعنػْ َصلَّى  قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ  - َرِضَي اَّللَّ
ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  قُػْلت اِلْبِن َعبَّاٍس: َما  (َواَل يَِبْع َحاِضٌر لَِبادٍ  اَل تَػَلقُّوا الرُّْكَبافَ ):  اَّللَّ



ُمتػََّفٌق َعَلْيِو َواللَّْفُظ قَاَؿ: اَل َيُكوُف َلُو ِٝتَْسارًا.  (َواَل يَِبْع َحاِضٌر لَِبادٍ )قَػْولُُو 
)  ِلْلُبَخاِريِّ

ِذيَن ٬َتِْلُبوَف إذَل اْلبَػَلِد َأْرزَاَؽ اْشَتَمَل اْٟتَِديُث َعَلى النػَّْهُي َعْن تَػَلقِّي الرُّْكَباِف َأْي الَّ 
َا َخَرَج اْٟتَِديُث  اْلِعَباِد ِلْلبَػْيِع َسَواٌء َكانُوا رُْكَباًَن َأْو ُمَشاًة َٚتَاَعًة َأْو َواِحًدا، َوِإ٪تَّ

ابِْتَداُؤُه ِمْن  َعَلى اْْلَْغَلِب يف َأفَّ اْٞتَاِلَب َيُكوُف َعَدًدا، َوَأمَّا ابِْتَداُء التػََّلقِّي فَػَيُكوفُ 
ْلَعُة، َويف َحِديِث اْبِن ُعَمَر  ُكنَّا نَػتَػَلقَّى الرُّْكَباَف )َخارِِج السُّوِؽ الَِّذي تُػَباُع ِفيِو السِّ

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  َأْف نَِبيَعُو َحىتَّ  ـَ فَػنَػَهاََن َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ ُهْم الطََّعا فَػَنْشًَتِي ِمنػْ
ُلَغ بِ  ـِ يَػبػْ َويف َلْفٍظ آَخَر بَػَياٌف َأفَّ التػََّلقِّي اَل َيُكوُف يف السُّوِؽ قَاَؿ  (ِو ُسوَؽ الطََّعا

ـَ يف َأْعَلى السُّوِؽ فَػَيِبيُعونَُو يف َمَكانِِو فَػنَػَهاُىْم  َتاُعوَف الطََّعا اْبُن ُعَمَر: َكانُوا يَػبػْ
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  ُقُلوهُ  َأفْ  )النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ َأْخَرَجُو اْلُبَخاِريُّ،  (يَِبيُعوُه يف َمَكانِِو َحىتَّ يَػنػْ

تَػَهى التػََّلقِّي َما  َفَدؿَّ َعَلى َأفَّ اْلَقْصَد إذَل َأْعَلى السُّوِؽ اَل َيُكوُف تَػَلقًِّيا َوَأفَّ ُمنػْ
الَّ َخارَِج اْلبَػَلِد وََكأَنػَُّهْم َنَظُروا فَػْوَؽ السُّوِؽ َوقَاَلْت الشَّاِفِعيَُّة إنَُّو اَل َيُكوُف التػََّلقِّي إ

ـَ إذَل اْلبَػَلِد َأْمَكَنُو تَػْغرِيُر اْٞتَاِلبِ إذَل اْلَمْعٌَت اْلُمَناِسِب لِْلَمْنِع َوُىَو  ، فَِإنَُّو إَذا َقِد
ْعِر َوطََلَب اٟتَْظَّ لِنَػْفِسِو فَِإْف دَلْ يَػْفَعْل َذِلَك فَػُهَو ِمْن تَػقْ  ِصَتِِه، َواْعتَػبَػَرْت َمْعرَِفُة السِّ
 اْلَماِلِكيَُّة َوَأْٛتَُد َوِإْسَحاُؽ السُّوَؽ ُمْطَلًقا َعَماًل ِبظَاِىِر اْٟتَِديِث.

َحْيُث َكاَف قَاِصًدا التػََّلقِّي َعاِلًما اِبلنػَّْهِي َعْنُو، َوَعْن َأيب َوالنػَّْهُي ظَاِىٌر يف التَّْحِرمِي 
ُو ٬َتُوُز التػََّلقِّي إَذا دَلْ َيُضرَّ النَّاَس فَِإْف َضرَّ ُكرَِه فَِإْف تَػَلقَّاُه َحِنيَفَة َواْْلَْوزَاِعيِّ أَنَّ 

فَاْشتَػَرى َصحَّ اْلبَػْيُع ِعْنَد الشَّاِفِعيَِّة َوثَػَبَت ا٠ْتَِياُر ِعْنَد الشَّاِفِعيِّ ِلْلَباِئِع ِلَما َأْخَرَجُو 
ِْمِذيُّ َوَصحََّحُو اْبنُ  اَل تَػَلقُّوا )ُخَزٯْتََة ِمْن َحِديِث َأيب ُىَريْػَرَة بَِلْفِظ  أَبُو َداُود َوالًتِّ



ظَاِىُر اْٟتَِديِث  (اْٞتََلَب فَِإْف تَػَلقَّاُه إْنَساٌف فَاْشتَػَراُه َفَصاِحُبُو اِب٠ْتَِياِر إَذا أََتى السُّوؽَ 
َوِقيَل: نَػْفُع َأْىِل السُّوِؽ ِٟتَِديِث ُو النػَّْهِي نَػْفُع اْلَباِئِع َوِإزَاَلُة الضََّرِر َعنْ َأفَّ اْلِعلََّة يف 

َلَع َحىتَّ تَػْهِبُطوا هِبَا السُّوَؽ. َواْختَػَلَف اْلُعَلَماُء َىْل اْلبَػْيُع  اْبِن ُعَمَر اَل تَػَلقُّوا السِّ
   .َمَعُو َصِحيٌح َأْو فَاِسٌد َفِعْنَد َمْن ذََكْرََنُه َقرِيًبا أَنَُّو َصِحيحٌ 

ـُ إذل َمصلحِة اٞتَماعِة، كما َنَظَر إذل َمصلحِة  :الرابعة ا١تسألة  َنَظَر اإلسال
 اْلفراِد، وَنَظر إذل َمصلحِة الدُّنيا واآلِخرِة مًعا للعباِد.

ويف ىذا اٟتديِث ٮُترِبُ عبُد هللِا بُن عَمَر بِن ا٠تطَّاِب َرضَي هللاُ عنهما أفَّ التُّجَّاَر  
ـَ قْبَل ُدخوِلِو السُّوَؽ،  كانوا على عْهِد النَّيبِّ صلَّى هللاُ  عليو وسلََّم َيْشًَتوف الطَّعا

لِع، فنَػَهى النَّيبُّ صلَّى هللاُ  راِء للسِّ الَّذي ىو ا١تكاُف الطَّبيعيُّ ٟتَرَكِة البيِع والشِّ
عليو وسلََّم التُّجَّاَر َأْف يَِبيُعوُه يف ا١تكاِف الَّذي اشًتوه فيو حىت يقبضوه وينقلوه 

َلِع وَغالِء أسعارِىا.إذل داخل ال  سوؽ؛ ِلَما قد يُؤدِّي ذلك الِفعُل إذل احتكاِر السِّ

وقد َوَرَد يف الصَّحيَحُِت هْنُي النَّيبِّ صلَّى هللاُ عليو وسلََّم عن تَلقِّي الرُّكباِف، وِشراِء 
لعِة خارَج السُّوِؽ، و٬ُتَمُع بْينو وبُْت ىذا اٟتديِث: أنَّو إذا ما ُتَّ البيعُ  ، فإفَّ السِّ

 ا١تُشًتَي ال يَبيُع حىتَّ يَنُقَلو داخَل السُّوِؽ.

ويف اٟتديِث: بَياُف ِحرِص النَّيبِّ صلَّى هللاُ عليو وسلََّم على كلِّ ما ىو خٌَت ْلُمَِّتو، 
 ورِفِقِو هبا، حىت يف ا١تصاحل الدنيويَِّة.

ـَ وَورلَّ اْلمِر يُرِشُد النَّاَس يف أعماِؿ  بُيوِعهم وِشراِئِهم داِخَل وفيو: أفَّ اإلما
 اْلسواِؽ.



 ا١تسألة ا٠تامسة : 

 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاءاذل  َؤاؿس

قبل دخو٢تا اٟتراج ما حكم تلقي البضائع من أصحاهبا يف الشارع :  السَُّؤاؿُ  
 والشراء منو؟

 : اْٞتََوابُ  

 اٟتمد 

٢تم اْلماكن ا١تعدة لعرض ٭تـر تلقي أصحاب البضائع يف الشارع قبل دخو 
السلع وبيعها؛ ْلف ذلك داخل يف مسألة الركباف ا١تنهي عنو؛ للحديث الذي 

أخرجو اإلماـ أٛتد والذي جاء فيو: )وال تلقوا السلع حىت يهبط هبا السوؽ( , 
  ( ٖٖٚ/ٗوأخرجو البخاري يف صحيحو عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما )

حو عن َنفع عن عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما وما أخرجو البخاري يف صحي
قاؿ: )كنا نتلقى الركباف , فنشًتي منهم الطعاـ , فنهاَن النيب صلى هللا عليو 
وسلم أف نبيعو حىت يبلغ بو سوؽ الطعاـ( , ويف لفظ آخر عن َنفع عن عبد 

  يف مكانو هللا هنع هللا يضر قاؿ: )كانوا يبتاعوف الطعاـ يف أعلى السوؽ , فيبيعونو 
ويف رواية ١تسلم: أف   فنهاىم رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أف يبيعوه يف مكانو حىت ينقلوه( 

رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )ال تلقوا اٞتلب , فمن تلقاه فاشًتي منو فإذا أتى سيده 
وعلى ذلك فإف السلعة إذا دل يهبط هبا صاحبها إذل   السوؽ فهو اب٠تيار( 

لسوؽ ا١تعد لبيعها فيو فإنو ٭تـر تلقي أصحاهبا  ومن تلقاىا قبل بلوغو السوؽ ا



ا٠تداع والتغرير إذا كاف عا١تاً ابلتحرمي؛ ١تا فيو من  فإنو آُث  وعاٍص  تعاذل 
ع )أي: خدا َغْْب للبائع وإذا ثبت ىذا وحصل  واإلضرار ِبىل السوؽ  ابلبائع 

  بائع ا٠تيار بُت إمضاء البيع وبُت فسخ البيع فلل يف الثمن( دل ٕتر العادة ٔتثلو
 وذلك داخل يف خيار الغْب " انتهى.

 ( .ٕٕٔ/ٖٔ"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء" )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٟتديث التاسع عشر : 
، قَاؿَ  -ٜٕٖٕ ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َثٍِت َحدَّ : َحدَّ

ُهَما ُ َعنػْ َعاَمَل النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم )قَاَؿ: ،  ََنِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
َها ِمْن َٙتٍَر َأْو َزرْعٍ  بَػَر ِبَشْطِر َما ٮَتُْرُج ِمنػْ  (َخيػْ

ِنَُت يف ا١تَُزاَرَعِة()اَبُب ِإَذا دَلْ يَ )اَبُب ا١تَُزاَرَعِة اِبلشَّْطِر َو٨َتِْوِه(   ْشًَتِِط السِّ

 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

     .ا١تَُزاَرَعِة اِبلشَّْطِر َو٨َتِْوهِ   :منطوؽ اٟتديث 

ِنَُت يف ا١تَُزاَرَعةِ :  مفهـو اٟتديث  .ِإَذا دَلْ َيْشًَتِِط السِّ

 

 ما رواه البخاريا١تسألة الثانية: 

ثَػَنا ِإبْػَراِىيُم ْبُن ا١تُْنذِ  ، َعْن ََنِفٍع، َحدَّ ثَػَنا أََنُس ْبُن ِعَياٍض، َعْن    ُعبَػْيِد اَّللَِّ ِر، َحدَّ
ُهَما، َأْخبَػَرُه:  ُ َعنػْ َأفَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم )َأفَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

َها ِمْن َٙتَرٍ  بَػَر ِبَشْطِر َما ٮَتُْرُج ِمنػْ َأْو َزرٍْع، َفَكاَف يُػْعِطي َأْزَواَجُو ِمائََة  َعاَمَل َخيػْ
بَػَر (َوْسٍق، َٙتَانُوَف َوْسَق َ٘تٍْر، َوِعْشُروَف َوْسَق َشِعَتٍ  َفَخيػََّر َأْزَواَج )، فَػَقَسَم ُعَمُر َخيػْ

، (ِضَي ٢َتُنَّ النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، َأْف يُػْقِطَع ٢َتُنَّ ِمَن ا١تَاِء َواَْلْرِض، َأْو ٯتُْ 



ُهنَّ َمِن اْخَتاَر الَوْسَق، وََكاَنْت َعاِئَشُة اْخَتاَرِت  ُهنَّ َمِن اْخَتاَر اَْلْرَض، َوِمنػْ َفِمنػْ
 .اَْلْرضَ 

 ا١تسألة الثالثة:

 ما رواه مسلم 

 اَبُب اْلُمَساقَاِة، َواْلُمَعاَمَلِة ّتُْزٍء ِمَن الثََّمِر َوالزَّرْعِ 

ثَػنَ ٔ٘٘ٔ) - ٔ ُر ْبُن َحْرٍب، َواللَّْفُظ ِلُزَىَْتٍ، قَااَل: ( َحدَّ َبٍل، َوزَُىيػْ ا َأْٛتَُد ْبُن َحنػْ
ثَػَنا ٭َتَِْت َوُىَو اْلَقطَّاُف، َعْن ُعبَػْيِد هللِا، َأْخبَػَرِن ََنِفٌع، َعِن اْبِن ُعَمَر، )َأفَّ َرُسوَؿ  َحدَّ

بػَ  َها ِمْن َٙتٍَر َأْو َزرٍْع(هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعاَمَل َأْىَل َخيػْ  َر ِبَشْطِر َما ٮَتُْرُج ِمنػْ

 

 ا١تسألة الرابعة :

 ما رواه الًتمذي

 اَبُب َما ذُِكَر يف ا١تَُزاَرَعةِ 

ثَػَنا ِإْسَحاُؽ ْبُن َمْنُصوٍر قَاَؿ: َأْخبَػَرََن ٭َتَِْت ْبُن َسِعيدٍ  - ٖٖٛٔ              َحدَّ
، َعْن ََنفِ  ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعاَمَل )ٍع، َعْن اْبِن ُعَمَر، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ َأفَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ

َها ِمْن َٙتٍَر َأْو َزرْعٍ  بَػَر ِبَشْطِر َما ٮَتُْرُج ِمنػْ  .صحَّحو اْللباِن (َأْىَل َخيػْ

َحِديٌث َحَسٌن  َويف الَباِب َعْن أََنٍس، َواْبِن َعبَّاٍس، َوزَْيِد ْبِن اَثِبٍت، َوَجاِبٍر: َىَذا 
 ُ َصِحيٌح َوالَعَمُل َعَلى َىَذا ِعْنَد بَػْعِض َأْىِل الِعْلِم ِمْن َأْصَحاِب النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ



َعَلْيِو َوَسلََّم، َوَغَْتِِىْم: دَلْ يَػَرْوا اِب١تَُزاَرَعِة ِبًَْسا َعَلى النِّْصِف َوالثػُُّلِث َوالرُّبُِع، َواْخَتاَر 
َيُكوَف الَبْذُر ِمْن َربِّ اَْلْرِض، َوُىَو قَػْوُؿ َأْٛتََد، َوِإْسَحاَؽ، وََكرَِه  بَػْعُضُهْم: َأفْ 

بَػْعُض َأْىِل الِعْلِم ا١تَُزارََعَة اِبلثػُُّلِث َوالرُّبُِع، َودَلْ يَػَرْوا ٔتَُساقَاِة النَِّخيِل اِبلثػُُّلِث َوالرُّبُِع 
، َودَلْ يَػَر بَػْعُضُهْم َأْف َيِصحَّ َشْيٌء ِمَن ِبًَْسا، َوُىَو قَػْوُؿ َماِلِك ْبِن أََنٍس، وَ  الشَّاِفِعيِّ

 ْرَض اِبلذََّىِب َوالِفضَِّة.ا١تَُزاَرَعِة ِإالَّ َأْف َيْسَتْأِجَر اْلَ 

 

 ا١تسألة ا٠تامسة:  

 ا١تساقاة وا١تزارعة

ىي دفع شجر لو ٙتر إذل آخر ليقـو بسقيو ّتزء معلـو مشاع من ا١تساقاة:  -
 أو النصف و٨تو٫تا، والباقي للمالك. ٙتره كالربع

ىي دفع أرض ١تن يزرعها ّتزء معلـو مشاع ٦تا ٮترج منها كالنصف ا١تزارعة:  -
 .أو الربع و٨تو٫تا، والباقي ١تالك اْلرض

 فضل ا١تساقاة وا١تزارعة: -

َما ِمْن ُمْسِلٍم ): - ملسو هيلع هللا ىلص -َعْن أَنِس ْبِن َماِلٍك َرضَي هللاُ َعنُو قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ هللِا 
ٌر، أْو ِإْنَساٌف، أْو هَبِيَمٌة، ِإال َكاَف َلُو بِِو  يَػْغِرُس َغْرساً أْو يَػْزرَُع َزْرعاً، فَػَيْأُكُل ِمْنُو طَيػْ

 . متفق عليو.(َصَدَقةٌ 

 



 حكمة مشروعية ا١تساقاة وا١تزارعة: -

من ٯتلك اْلرض هللا عز وجل قّسم اْلرزاؽ والطاقات بُت الناس، فمن الناس 
والشجر، أو ٯتلك اْلرض واٟتب، ولكنو ال يستطيع سقيها والعناية هبا، إما 
لعدـ معرفتو، أو النشغالو، أو لعدـ قدرتو، ومن الناس من ٯتلك القدرة على 

 العمل، لكنو ال ٯتلك اْلرض والشجر.

فلمصلحة الطرفُت أابح اإلسالـ ا١تساقاة وا١تزارعة؛ عمارة لألرض، وتنمية 
للثروة، وتشغياًل لأليدي العاملة اليت ٘تلك القدرة على العمل، وال ٘تلك ا١تاؿ 

 والشجر.

 حكم ا١تساقاة وا١تزارعة:

ٕتوز ا١تساقاة وا١تزارعة ّتزء مشاع معلـو ٦تا ٮترج من الزرع والثمر   - ٔ
 كالنصف أو الربع و٨تو٫تا.

، ال ٬توز فسخهما إال برضا٫ت  ا.وا١تساقاة وا١تزارعة عقد الـز

ُهَما َأفَّ َرُسوَؿ هللِا  بَػَر ِبَشْطِر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعنػْ َعاَمَل َأْىَل َخيػْ
َها ِمْن َٙتٍَر َأْو َزرٍْع. متفق عليو.  َما ٮَتُْرُج ِمنػْ

ال ٕتوز ا١تساقاة وا١تزارعة إذا كاف النصيب معيناً من الثمر أو الزرع   - ٕ
ى اٞتداوؿ أو السواقي، أو ٭تدد بقعة معينة من الزرع، أو ٩تاًل أو كالذي عل

فهذه مزارعة شجراً معيناً، أو يقوؿ ا١تالك ىذه اٞتهة رل، وىذه اٞتهة لك، 



ْلنو ال يعلم عاقبة اْلمر، فرٔتا صح ىذا، وتلف ىذا، فُمنع  ومساقاة ٣تهولة؛
 من أجل جهالتو وخطره، وىذه ا١تزارعة تسمى ا١تخابرة.

َسأَلُت رَاِفَع ْبَن َخِديٍج َعْن ِكَراِء اَْلْرِض )ْن َحْنظََلة بن قَػْيٍس اْلَْنَصاِرّي قَاَؿ: عَ 
َا َكاَف النَّاُس يُػَؤاِجُروَف َعَلى َعْهِد النَّيبِّ   -اِبلذََّىِب َوالَوِرِؽ؟ فَػَقاَؿ: ال ِبََْس بِِو، ِإ٪تَّ

قْػَباِؿ اٞتََداِوِؿ َوَأْشَياَء ِمَن الزَّرِْع فَػيَػْهِلُك َىَذا َوَيْسَلُم َعَلى ا١تَاِذََيََنِت، َوأَ  -ملسو هيلع هللا ىلص 
َىَذا، َوَيْسَلُم َىَذا، َويَػْهِلُك َىَذا، فَػَلْم َيُكْن ِللنَّاِس ِكَراٌء ِإال َىَذا، َفِلَذِلَك زُِجَر َعْنُو 

 أخرجو مسلم.. (فََأمَّا َشْيٌء َمْعُلوـٌ َمْضُموٌف َفال ِبََْس بِوِ 

 ىذه ا١تزارعة فاسدة ٦تنوعة، منهي عنها.و 

نَػَهى َعِن ) –ملسو هيلع هللا ىلص  -َعْن اَثِبِت ْبِن الضَّحَّاِؾ َرِضَي هللاُ َعْنُو َأفَّ َرُسوَؿ هللِا و 
 أخرجو مسلم..(ا١تَُزاَرَعةِ 

 

 حكم اٞتمع بُت ا١تساقاة وا١تزارعة:

ف يساقيو على الشجر ّتزء ٬توز اٞتمع بُت ا١تساقاة وا١تزارعة يف بستاف واحد، ِب
 معلـو مشاع من الثمرة، ويزرعو اْلرض ّتزء معلـو مشاع من ا١تزروع.

بَػَر ِبَشْطِر َما ٮَتُْرُج  -ملسو هيلع هللا ىلص  -َعاَمَل النَّيبُّ )َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعنُهَما قَاَؿ:  َخيػْ
َها ِمْن َٙتٍَر أْو َزرْعٍ   متفق عليو.. (ِمنػْ

 



 شروط ا١تزارعة: -

 يشًتط لصحة ا١تزارعة ما يلي:

 أىلية العاقدين ورضا٫تا. - ٔ

 صالحية اْلرض للزراعة. - ٕ

 تسليم اْلرض للعامل. - ٖ

 بياف َمْن عليو البذر منعاً للنزاع. - ٗ

 بياف نصيب كل من العاقدين ّتزء مشاع كالنصف أو الربع و٨تو٫تا. - ٘

 معرفة جنس البذر وقدره. - ٙ

 اؿ ا١تزارعة:أحو  -

 للمزارعة أربعة أحواؿ ىي:

 أف تكوف اْلرض والبذر من واحد، والعمل وآلة العمل من واحد. - ٔ

 أف تكوف اْلرض لواحد، والبذر والعمل وآلة العمل من واحد. - ٕ

 أف تكوف اْلرض والبذر وآلة العمل لواحد، والعمل من واحد. - ٖ

 واحد، والعمل والبذر من واحد.أف تكوف اْلرض وآلة العمل كاٟتراثة ل  -ٗ
وكل ىذه الصور جائزة بُت الطرفُت مىت حصل الًتاضي، وانتفى اٞتهل والغرر 

 والضرر.



 ما ٬توز بو إجارة اْلرض: -

ٕتوز إجارة اْلرض ابلنقود وابلذىب والفضة  وّتزء معلـو مشاع ٦تا ٮترج منها 
 مااًل. من ٙتر، أو زرع كالنصف، أو الربع و٨تو٫تا  وبكل ما يعد

َعْن َحْنظََلَة ْبِن قَػْيٍس أَنَُّو َسَأَؿ رَاِفَع ْبَن َخِديٍج َعْن ِكَراِء اَْلْرِض؟ فَػَقاَؿ:  - ٔ
َعْن ِكَراِء اَْلْرض،ِ  قَاَؿ: فَػُقلُت َأاِبلذََّىِب َوالَوِرِؽ؟  -ملسو هيلع هللا ىلص  -نَػَهى َرُسوُؿ هللِا )

 أخرجو مسلم.. (َفال ِبََْس بِوِ فَػَقاَؿ: َأمَّا اِبلذََّىِب َوالَوِرِؽ 

بَػَر  -ملسو هيلع هللا ىلص  -أفَّ َرُسوَؿ هللِا )َوَعِن اْبِن ُعَمَر َرضَي هللاُ َعنُهَما  - ٕ أْعَطى َخيػْ
َها  متفق عليو.. (اليَػُهوَد، َعَلى أْف يَػْعَمُلوَىا َويَػْزَرُعوَىا، َو٢َتُْم َشْطُر َما َخَرَج ِمنػْ

 

 عة مع الكفار:حكم ا١تساقاة وا١تزار  -

ا١تساقاة وا١تزارعة من عقود ا١تعاوضة اليت ٕتوز مع ا١تسلم والكافر بشروطها 
 الشرعية ا١تعتربة.

ُهَما َعْن َرُسوِؿ هللِا  أَنَُّو َدَفَع ِإذَل ) –ملسو هيلع هللا ىلص  -َعْن َعْبِدهللِا ْبِن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعنػْ
بَػَر َوأَ  بَػَر ٩َتَْل َخيػْ  -ِؿ هللِا ْرَضَها، َعَلى َأْف يَػْعَتِمُلوَىا ِمْن َأْمَوا٢تِِْم َوِلَرُسو يَػُهوِد َخيػْ

 متفق عليو.. (َشْطُر َٙتَرَِىا -ملسو هيلع هللا ىلص 

 

 



 اٟتديث  العشروف:
َثٍِت ََنِفٌع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ  -ٕٓ٘٘ ، َحدَّ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

ُ َعْنوُ  ِإَذا َنَصَح الَعْبُد َسيَِّدُه، )َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: ، َرِضَي اَّللَّ
 (َوَأْحَسَن ِعَباَدَة رَبِِّو َكاَف َلُو َأْجُرُه َمرَّتَػُْتِ 

 )اَبُب الَعْبِد ِإَذا َأْحَسَن ِعَباَدَة رَبِِّو َوَنَصَح َسيَِّدُه(
 َيِة التَّطَاُوِؿ َعَلى الرَِّقيِق، َوقَػْوِلِو: َعْبِدي َأْو َأَميِت()اَبُب َكَراىِ 

 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

   .الَعْبِد ِإَذا َأْحَسَن ِعَباَدَة رَبِِّو َوَنَصَح َسيَِّدهُ  :منطوؽ اٟتديث 

 .يقِ َكَراِىَيِة التَّطَاُوِؿ َعَلى الرَّقِ و َصَح الَعْبُد لن َسيِّدال قبوؿ:  مفهـو اٟتديث

 

 روى البخاريما ا١تسألة الثانية: 

ثَػَنا  - ٜٕٗ٘ ثَػَنا أَبُو ُأَساَمَة، َعِن اَْلْعَمِش، َحدَّ ثَػَنا ِإْسَحاُؽ ْبُن َنْصٍر، َحدَّ َحدَّ
ُ َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم:  أَبُو َصاِلٍح، َعْن َأيب ُىَريْػَرَة َرِضَي اَّللَّ

 (.َم َما ِْلََحِدِىْم ٭ُتِْسُن ِعَباَدَة رَبِِّو َويَػْنَصُح ِلَسيِِّدهِ نِعْ )

  



ثَػَنا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن بُػَرْيٍد، َعْن َأيب بُػْرَدَة،  - ٕٔ٘٘ ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن الَعاَلِء، َحدَّ َحدَّ
ُ َعْنُو، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعلَ  ْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: )ا١تَْمُلوُؾ َعْن َأيب ُموَسى َرِضَي اَّللَّ

، َوالنَِّصيَحِة  الَِّذي ٭ُتِْسُن ِعَباَدَة رَبِِّو، َويُػَؤدِّي ِإذَل َسيِِّدِه الَِّذي َلُو َعَلْيِو ِمَن اٟتَقِّ
 َوالطَّاَعِة َلُو َأْجَراِف( 

ثَػَنا َعْبُد الرَّزَّاِؽ، َأْخبَػَرََن َمعْ  - ٕٕ٘٘ ثَػَنا ٤ُتَمٌَّد، َحدَّ َمٌر، َعْن ٫َتَّاـِ ْبِن ُمنَػبٍِّو، َحدَّ
ُ َعْنُو، ٭ُتَدُِّث َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، أَنَُّو  َع َأاَب ُىَريْػَرَة َرِضَي اَّللَّ أَنَُّو ٝتَِ

ْئ رَبََّك، اْسِق رَبََّك، َوْليَػُقْل: َسيِّ  )قَاَؿ:  ِدي اَل يَػُقْل َأَحدُُكْم: َأْطِعْم رَبََّك َوضِّ
 (.: فَػَتاَي َوفَػَتايت َوُغاَلِميَمْواَلَي، َواَل يَػُقْل َأَحدُُكْم: َعْبِدي َأَميِت، َوْليَػُقلْ 

 قاؿ ابن ا١تلقن يف التوضيحلثة: ا١تسألة الثا

التطاوؿ على الرقيق مكروه؛ ْلف الكل عبيد هللا، وىو لطيف بعباده، رفيق هبم، 
َملَّكهم هللا إَيىم، وواجب عليهم فينبغي للسادة امتثاؿ ذلك يف عبيدىم ومن 

حسن ا١تلك ولُت اٟتديث، كما ٬تب على العبيد حسن الطاعة والنصح 
لساداهتم واالنقياد ٢تم وترؾ ٥تالفتهم، وقد جاء يف اٟتديث "هللا هللا وما ملكت 

أٯتانكم، فلو شاء هللا ١تلكهم إَيكم" وإ٪تا منع "أطعم ربك" إذل آخره؛ ْلف 
عبد إبخالص التوحيد ٠تالقو، ُفِكَره لو ا١تضاىاة ابالسم؛ لئال اإلنساف مربوب مت

يكوف يف معٌت الشرؾ، واٟتر والعبد يف ذلك سواء، ٓتالؼ ما ال يعبد عليو من 
سائر اٞتمادات واٟتيواف، فيقاؿ: رب الدابة والثوب ودل ٯتنع العبد أف يقوؿ: 

ٖتت يده  سيدي وموالي؛ ْلف مرجع السيادة إذل معٌت الرائسة على من



َوأَْلَفَيا )والسياسة لو وحسن التدبَت، ولذلك ٝتي الزوج سيًدا، قاؿ تعاذل: 
 .(ٕ٘يوسف: ) (َسيَِّدَىا َلَدى الَبابِ 

وقد قيل ١تالك: ىل َكرَِه أحد اب١تدينة قولو لسيده: َي سيدي؟ قاؿ: ال. واحتج 
لسيد ىو هللا. فقاؿ أين . قيل لو: يقولوف: ا(َوَسيًِّدا َوَحُصورًا)هبِذه اآلية وبقولو: 

، (ٕٛنوح: )  (َربِّ اْغِفْر رل َوِلَواِلَديَّ )ىو يف كتاب هللا تعاذل؟ وإ٪تا يف القرآف 
قيل: أتكره أف ندعو َي سيدي؟ قاؿ: ما يف القرآف أحب إذل ودعاء اْلنبياء. 

 ، وقد قاؿ ٯتلك السواد اْلعظم وقاؿ بعض أىل اللغة إ٪تا ٝتي السيد؛ ْلنو
، فأما لفظة: )موالي( فلها وجوه  (إف ابٍت ىذا سيد)الـ  يف اٟتسن: عليو الس

يف التصريف من ورل وَنصر وابن عم وحلف، ولكن ال يقاؿ: ا١توذل من غَت 
؟ وال يقاؿ: السيد واختلف ىل يطلق على هللا اسم سيدإضافة إال  تعاذل، 

 على اإلطالؽ ١تن أجاز أف يسمى بو ا٠تالق إال  تعاذل.

ره أف يقوؿ عبدي؛ ْلف ىذا االسم من ابب ا١تضاؼ، ومقتضاه إثبات وك
العبودية لو، وصاحبو الذي ىو ا١تالك عبد  تعاذل، متعبد ِبمره وهنيو، فإدخاؿ 

٦تلوؾ هللا تعاذل ٖتت ىذا االسم يوجب الشرؾ؛ ويعٌت: ا١تضاىاة، فلذلك 
رباءة من الكرب استحب لو أف يقوؿ: فتاي، وا١تعٌت يف ذلك كلو راجع إذل ال

والتزاـ الذؿ، وىو أليق ابلعبد ا١تملوؾ أف ال يقوؿ: فالف عبدي، وإف كاف قد 
َوَجَعْلَنا بَػْعَضُكْم )ملك قياده يف االستخداـ ابتالء فيو من هللا ٠تلقو، قاؿ تعاذل: 

َنًة أََتْصرِبُوفَ   .(ٕٓالفرقاف: ) (لِبَػْعٍض ِفتػْ

 دل يرد التكرب فأرجو أف ال إُث عليو.وقاؿ الداودي: إف قاؿ: عبدي، أو أميت و 



وقاؿ ابن بطاؿ: ما جاء يف الباب من النهي عن التسمية فإنو من ابب 
التواضع، وجائز أف يقوؿ الرجل: عبدي وأميت؛ ْلف القرآف قد نطق بذلك يف 

عليو  ، وإ٪تا هنى(ٕٖالنور: ) (َوالصَّاِٟتَُِت ِمْن ِعَبادُِكْم َوِإَماِئُكمْ )قولو تعاذل: 
السالـ  عن ذلك على سبيل التطاوؿ والغلظة ال على سبيل التحرمي، واتباع ما 
حض عليو أوذل وأٚتل، فإف يف ذلك تواضًعا ؛ ْلف قوؿ الرجل: عبدي وأميت 

يشًتؾ فيو ا٠تالق وا١تخلوؽ، ويقاؿ: عبد هللا وأمة هللا، فكره ذلك الشًتاؾ 
قع على غَت ا٠تالق للشيء  اللفظ، وأما الرب فهي كلمة وإف كانت مشًتكة وت

كرّب الدابة والدار، يراد صاحبهما، فإهنا لفظة ٗتتص اب يف اْلغلب واْلكثر، 
فوجب أف ال تستعمل يف ا١تخلوقُت لنفي هللا الشركة بينهم وبُت هللا، أال ترى أنو 
ال ٬توز أف يقاؿ ْلحد غَت هللا إلو وال رٛتن، و٬توز أف يقاؿ: رحيم، الختصاص 

 .ِذه اْلٝتاء، وكذلك الرب ال يقاؿ لغَت هللاهللا هب

 

 

 

 

 

 



 اٟتديث  اٟتادي والعشرين:
َثٍِت ََنِفٌع، َعْن  -ٕٗ٘٘ ، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

ُ َعْنُو:  ُكلُُّكْم رَاٍع )ِو َوَسلََّم قَاَؿ: َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليْ َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ
ُهْم، َوالرَُّجُل  َفَمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتِو، فَاَْلِمَُت الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع َوُىَو َمْسُئوٌؿ َعنػْ

ُهْم، َوا١تَْرَأُة رَاِعَيٌة َعَلى بَػْيِت بَػْعِلَها َوَوَلدِ  ِه رَاٍع َعَلى َأْىِل بَػْيِتِو َوُىَو َمْسُئوٌؿ َعنػْ
ُهْم، َوالَعْبُد رَاٍع َعَلى َماِؿ َسيِِّدِه َوُىَو َمْسُئوٌؿ َعْنُو، َأاَل َفُكلُُّكْم  َوِىَي َمْسُئوَلٌة َعنػْ

 (رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتوِ 
 )اَبُب َكَراِىَيِة التَّطَاُوِؿ َعَلى الرَِّقيِق، َوقَػْوِلِو: َعْبِدي َأْو َأَميِت(

 (ْرَأُة رَاِعَيٌة يف بَػْيِت َزْوِجَهااَبٌب: ا١تَ )

 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

 مإذا تَعيػََّنت ا١تسؤوليُة عليه  َوالَعْبدُ  َوا١تَْرَأةُ   َوالرَُّجلُ   فَاْلَِمَتُ  :منطوؽ اٟتديث 
ـُ ْتقِّها مَلزَِمه  .القيا

جالبة للعقوبة من هللا يف الدنيا  ا١تسؤوليةُ اف التفريط يف  : مفهـو اٟتديث
 واآلخرة.

 

 



 ا١تسألة الثانية: ما روى البخاري

 يف   )اَبُب اٞتُُمَعِة يف الُقَرى َوا١تُُدِف(

، قَاَؿ: َأْخبَػَرََن   - ٖٜٛ ثَػَنا ِبْشُر ْبُن ٤ُتَمٍَّد ا١تَْرَوِزيُّ، قَاَؿ: َأْخبَػَرََن َعْبُد اَّللَِّ َحدَّ
، قَاَؿ: َأْخبَػَرََن َسادلُ بْ  ُ يُوُنُس، َعِن الزُّْىِريِّ ، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ ُن َعْبِد اَّللَِّ

ُهَما: َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ:  َوزَاَد اللَّْيُث، « ُكلُُّكْم رَاعٍ »َعنػْ
َواِدي الُقَرى: قَاَؿ يُوُنُس: َكَتَب رُزَْيُق ْبُن ُحَكْيٍم ِإذَل اْبِن ِشَهاٍب، َوَأََن َمَعُو يَػْوَمِئٍذ بِ 

َع َوُرزَْيٌق َعاِمٌل َعَلى َأْرٍض يَػْعَمُلَهاَىْل تَػَرى َأْف  ، َوِفيَها َٚتَاَعٌة ِمَن السُّوَداِف ُأٚتَِّ
َيَُْمُرُه َأْف َفَكَتَب اْبُن ِشَهاٍب، َوَأََن َأْٝتَُع:  -َورُزَْيٌق يَػْوَمِئٍذ َعَلى أَيْػَلَة  -َوَغَْتِِىْم؟ 

َع، ْعُت َرُسوَؿ اَّللَِّ ٮُتْربُِ  ٬ُتَمِّ ثَُو: َأفَّ َعْبَد اَّللَِّ ْبَن ُعَمَر، يَػُقوُؿ: ٝتَِ ُه َأفَّ َساِلًما َحدَّ
ـُ رَاٍع »َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ:  ُكلُُّكْم رَاٍع، وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتِو، اإِلَما

اٍع يف َأْىِلِو َوُىَو َمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتِو، َوا١تَْرَأُة رَاِعَيٌة َوَمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتِو، َوالرَُّجُل رَ 
ـُ رَاٍع يف َماِؿ َسيِِّدِه َوَمْسُئوٌؿ َعْن يف بَػْيِت َزْوِجَها َوَمْسُئولٌَة َعْن َرِعيَِّتَها،  َوا٠تَاِد

 َماِؿ أَبِيِو َوَمْسُئوٌؿ َعْن َوالرَُّجُل رَاٍع يف » -َوَحِسْبُت َأْف َقْد قَاَؿ  -قَاَؿ: « َرِعيَِّتوِ 
 «َرِعيَِّتِو، وَُكلُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتوِ 

)بوادي القرى( مدينة من مدف اٟتجاز. )أٚتع( أصلي ٔتن معي اٞتمعة.   
)يعملها( يزرعها. )على أيلة( أمَت عليها وىي قلعة كانت وقد خربت. )اإلماـ( 

منابو. )راع( يقـو بتدبَت من ٖتت يده وسياستهم يف اٟتاكم اْلعلى أو من ينوب 
الدنيا. )مسؤوؿ عن رعيتو( مطالب و٤تاسب عن قيامو بشؤوف من ٖتت رعايتو 



من ٖتت رعايتو وٕتب ويف كنفو يف الدنيا ويـو القيامة. )أىلو( زوجتو وأوالده و 
 .عليو نفقتهم

 

 ما روى البخاري ا١تسألة الثالثة 

 رَاِعَيٌة يف بَػْيِت َزْوِجَها( يف )اَبٌب: ا١تَْرَأةُ 

، َأْخبَػَرََن ُموَسى ْبُن ُعْقَبَة، َعْن ََنِفٍع،  - ٕٓٓ٘ ثَػَنا َعْبَداُف، َأْخبَػَرََن َعْبُد اَّللَِّ َحدَّ
ُهَما، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:  ُ َعنػْ ُكلُُّكْم »َعِن  اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

َوا١تَْرَأُة ُكلُُّكْم َمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتِو، َواَْلِمَُت رَاٍع، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأْىِل بَػْيِتِو، رَاٍع وَ 
 (، َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتوِ رَاِعَيٌة َعَلى بَػْيِت َزْوِجَها َوَوَلِدهِ 

 

 ما روى البخاري: ا١تسألة الرابعة 

َأِطيُعوا اَّللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوُأورل )اُب اَْلْحَكاـِ  )اَبُب قَػْوِؿ اَّللَِّ تَػَعاذَل َو يف ِكتَ  
 (ٜ٘النساء: ) اَْلْمِر ِمْنُكمْ 

َثٍِت َماِلٌك، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِديَناٍر، َعْن َعْبِد اَّللَِّ  - ٖٛٔٚ ثَػَنا ِإْٝتَاِعيُل، َحدَّ َحدَّ
ُهَما: َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَؿ: )َأاَل  ْبِن ُعَمَر، رَ  ُ َعنػْ ِضَي اَّللَّ

ـُ الَِّذي َعَلى النَّاِس رَاٍع َوُىَو َمْسُئوٌؿ  ُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتِو، فَاإِلَما
بَػْيِتِو، َوُىَو َمْسُئوٌؿ َعْن َرِعيَِّتِو، َوا١تَْرَأُة رَاِعَيٌة َعْن َرِعيَِّتِو، َوالرَُّجُل رَاٍع َعَلى َأْىِل 



ُهْم، َوَعْبُد الرَُّجِل رَاٍع َعَلى َماِؿ  َعَلى َأْىِل بَػْيِت َزْوِجَها، َوَوَلِدِه َوِىَي َمْسُئوَلٌة َعنػْ
 َعْن َرِعيَِّتِو( َسيِِّدِه َوُىَو َمْسُئوٌؿ َعْنُو، َأاَل َفُكلُُّكْم رَاٍع وَُكلُُّكْم َمْسُئوؿٌ 

 

ـَ ا١تسألة ا٠تامسة :  ال يُكلُِّف هللاُ نَػْفًسا إالَّ ُوْسَعها، وواجٌب على العبِد أالَّ يُقدِّ
ـُ ْتقِّها،  نْفَسو ْلمٍر وىو غَُت ُمؤىٍَّل لو، فإذا تَعيػََّنت ا١تسؤوليُة عليو َلزَِمو القيا

ـَ هللِا عزَّ وجلَّ.  وسُيْسَأُؿ عنها أما

يِث يُرِشُد النَّيبُّ صلَّى هللاُ عليو وسلََّم كلَّ فْرٍد ِمن أُمَِّتو إذل القياـِ ويف ىذا اٟتد
بواجِبو ٨ْتَو ما َخوَّلو هللاُ عليو، فُيخرِبُ صلَّى هللاُ عليو وسلََّم أنَّو ما ِمن ُمسلٍم يف 

ُكم راٍع ُكلُّ »ىذه اْلمَِّة إالَّ وْٖتَتو َمن يَػْرعاىم ويَتحمَُّل َمسؤوليػََّتهم، فَيقوُؿ: 
، والرَّْعُي: ىو ِحفُظ الشَّيِء وُحسُن التػََّعهُِّد لو، والرَّاعي: «وَمسؤوٌؿ عن َرعيَِّتو

ـَ عليو، فُكلُّ َمن كاَف ْٖتَت َنَظرِه َشيٌء  ىو اٟتاِفُظ ا١تُْؤ٘تَُن ا١تُلَتِزـُ َصالَح ما قا
ياُه وُمتَػَعلِّقاتِو، فإْف وَّفَّ ما َفهو ُمطاَلٌب ابلَعدِؿ فيِو والقياـِ َٔتصاِٟتِو يف ِديِنو وُدنْ 

عليو ِمن الّرِعايِة َحَصَل َلو اَٟتظُّ اَْلوفَػُر واٞتَزاُء اَْلكبَػُر، وإْف كاَف َغََت ذلَك 
طالََبو كلُّ أَحٍد ِمن َرعيَِّتو ْتَقِِّو، وهللاُ عزَّ وجلَّ سائُلو عن تلك الرَّعيَِّة إْف فرََّط يف 

 ُحقوِقها.

ـُ اْلْعَظُم ُثَّ َفصََّل صلَّ  راٍع فيما  -ا٠تَليفةُ -ى هللاُ عليو وسلََّم ما أْٚتََلو: فاإلما
اْستَػْرعاه هللاُ، َفعَليو ِحْفُظ َرعيَِّتو فيما تَػَعُتََّ عليو ِمن ِحْفِظ َشرائِِعهم والذَّبِّ 
هم، عنها، وَعَدـِ إ٫ْتاِؿ ُحدوِدىم، وَتْضييِع ُحقوِقهم وتَػْرِؾ ِٛتايَِتهم ٦تَّن جاَر علي



و٣ُتاَىدِة َعُدوِّىم، َفال يَتصرَُّؼ فيِهم إالَّ إبْذِف هللِا وَرسوِلو، وال َيطُلُب أْجَره إالَّ 
 ِمن هللِا، وىو َمسؤوٌؿ عن َرعيَِّتو.

راٍع ابلقياـِ عليهم ابٟتَقِّ يف النػََّفقِة وُحْسِن  -َزوَجِتو وَغَتِىا-والرَُّجُل يف أْىِلو 
 وىو َمسؤوٌؿ عن َرعيَِّتو.ا١تُعاَشرِة، وتَػْقوٯِتهم، 

وا١تَْرأُة يف بَػْيِت َزوِجها راعيٌة ْتُسِن التَّدبَِت يف أْمِر بَيِتو، وَتربيِة أوالِده، والتػََّعهُِّد 
 ٠ِتََدِمو وَأضياِفو، وىي َمسؤولٌة عن َرعيَِّتها.

ـُ  لقياـِ يف ماِؿ َسيِِّده راٍع اب -أي: الَعبُد، وَيدُخُل فيو اْلجَُت ُعموًما-وا٠تاِد
 ِْتفِظ ما يف َيِده ِمنو وِخدمِتو، وىو َمسؤوٌؿ عن َرعيَِّتو.

 والرَُّجُل يف ماِؿ أبيِو راٍع ِْتفِظو وَتدبَِت َمصلحِتو، وىو َمسؤوٌؿ عن َرَعيَِّتو.

فُكلُّكم راٍع، وُكلُّكم َمسؤوٌؿ عن َرعيَِّتو، فعمََّم صلَّى هللاُ عليو وسلََّم يف أوَِّؿ 
صََّص، َوقسَّم ا٠ُتصوصيََّة إذل ِجهِة الرَُّجِل وِجهِة ا١تَْرأِة، وَىَكذا، اٟتديِث، ُثَّ خ

 .وهللا اعلم  ُثَّ عمََّم آِخًرا أَتْكيًدا لَِبياِف اٟتْكِم أوَّاًل وآِخًرا

 

 

 

 



 اٟتديث  الثاِن والعشرين:
ٕٚٚ٘-  ، ثَػَنا ُعبَػْيُد اَّللَِّ ثَػَنا ٭َتَِْت، َحدَّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َثٍِت ََنِفٌع،  َحدَّ قَاَؿ: َحدَّ

ُهَما:  ُ َعنػْ َأفَّ ُعَمَر َٛتََل َعَلى فَػَرٍس َلُو يف َسِبيِل اَّللَِّ َأْعطَاَىا َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
َها رَُجاًل، فَُأْخرِبَ ُعَمُر أَنَُّو َقْد َوقَػفَ  َها َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم لَِيْحِمَل َعَليػْ

َتاَعَها، فَػَقاَؿ:  تَػْعَها، )يَِبيُعَها، َفَسَأَؿ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأْف يَػبػْ اَل تَػبػْ
 (َواَل تَػْرِجَعنَّ يف َصَدقَِتكَ 

 )اَبُب َوْقِف الدََّوابِّ َوالُكَراِع َوالُعُروِض َوالصَّاِمِت(
 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:
        .نػَّْهُي عن الرُّجوِع يف الصََّدقِة أو ا٢تِبةِ ال:  منطوؽ اٟتديث
َلِزـَ ا١تُتصدَِّؽ أْف ٭َتتِسَب عنَد هللِا َصَدقَتو، ويَػْرجو هبا ما ِعنَد ي:  مفهـو اٟتديث

 .َيطُلَب إعادهَتا ١تُْلِكو اثنيةهللِا ِمن َخٍَت وبَػرَكٍة، ويَلَزـُ ِمن ذلك أالَّ يَتطلََّع إليها أو 
 

ٛتل على فرس( أي: ٛتل غَته عليها. )أعطاىا رسوؿ هللا( ) ثانية:ا١تسألة ال
ابلرفع فاعل أعطى، وابلنصب مفعولو، أي: أعطاىا رسوؿ هللا عمَر، أو أعطاىا 

عمُر رسوَؿ هللا. )فأخرب عمر( ابلبناء للمفعوؿ )أنو( أي: الرجل. )قد وقفها( 
 الناىية، ويف نسخة: أي وقف هبا. )يبيعها( يف السوؽ. )ال تبتعها( ابٞتـز بال

 ."ال تبتاعها" ابلرفع ّتعل ال َنفية
)ابب وقف الدواب والكراع( بضم الكاؼ أي: ا٠تيل، والعطف فيو من عطف  

ا٠تاص على العاـ. )والعروض( بضم العُت: وىي ما عدا النقد من اْلمواؿ، 
 والعطف فيو من عطف العاـ على ا٠تاص.



 .وقف الدواب إخل )والصامت( أي: النقد. أي: ابب بياف
 أخرجو البخاري ويف حديث : الثالثةا١تسألة 

ثَػَنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن يُوُسَف، َأْخبَػَرََن َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن زَْيِد ْبِن  - ٜٓٗٔ َحدَّ
ُ َعْنُو، يَػُقوُؿ: َٛتَْلُت َعَلى فَػَرٍس  ْعُت ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ يف َأْسَلَم، َعْن أَبِيِو، قَاَؿ: ٝتَِ

، فََأَضاَعُو الَِّذي َكاَف ِعْنَدُه، فََأَرْدُت َأْف َأْشًَتِيَُو َوظَنَػْنُت أَنَُّو يَِبيُعُو  َسِبيِل اَّللَِّ
اَل َتْشًَتِي، َواَل تَػُعْد يف )ِبُرْخٍص، َفَسأَْلُت النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَقاَؿ: 

   (ْرَىٍم، فَِإفَّ الَعاِئَد يف َصَدقَتِو َكالَعاِئِد يف قَػْيِئوِ َصَدقَِتَك، َوِإْف َأْعطَاَكُو ِبدِ 

الصَّدقُة ابتغاَء َوْجِو هللِا عزَّ وجلَّ ِمن أفَضِل أعماِؿ الرِبِّ وأْعالىا أْجًرا، وِمن ُثَّ 
رَكٍة، َلِزـَ ا١تُتصدَِّؽ أْف ٭َتتِسَب عنَد هللِا َصَدقَتو، ويَػْرجو هبا ما ِعنَد هللِا ِمن َخٍَت وبػَ 

 ويَلَزـُ ِمن ذلك أالَّ يَتطلََّع إليها أو َيطُلَب إعادهَتا ١تُْلِكو اثنيًة.

ويف ىذا اٟتديِث ٮُترِبُ ُعَمُر بُن ا٠تَطَّاِب َرضَي هللاُ عنو أنَّو َتصدََّؽ بَفَرٍس وَوَىَبو 
تَػْرِؾ الِقياـِ لرُجٍل لُيجاِىَد بو يف َسبيِل هللِا، فََأضاَعو الرَُّجُل الَّذي كاَف ِعنَده؛ بِ 

عليو اب٠ِتْدمِة والَعلِف، والسَّْقِي وإْرساِلو لِلرَّْعي، َحىتَّ صاَر كالشَّْيِء ا٢تاِلِك، 
فَأراَد ُعَمُر َرضَي هللاُ عنو أْف َيْشًَتيَو، واْعتَػَقَد أفَّ الرَُّجَل َسَيبيُعو ِبُرْخٍص، فَسَأَؿ 

و َِبالَّ َيْشًَتيَو، وال يَػُعوَد يف َصَدقِتو النيبَّ َصلَّى هللا عليو وسلَّم عن ذلك، فََأجابَ 
ِبَطريِق ااِلبْتياِع وال َغَتِه، حىت وإِف اشًتاُه بِدْرَىٍم واحٍد فقْط، أي: ال تَػْرَغْب فيِو 
ألبَػتََّة، وال تَػْنُظْر إذل رُْخِصو، ولِكِن اْنُظْر إذل أنَّو َصَدقَػُتك؛ فَإفَّ العاِئَد يف َصَدقِتو  

َئو مرًَّة ُأخرى، كالعاِئِد يف قػَ  ْيِئو، يعٍت: َكما يَقُبُح أْف يَقيَء الشَّخُص ُثَّ َيَُْكَل قَػيػْ
فكذلك يَقُبُح أْف يَػَتَصدََّؽ بَشيٍء ُثَّ َيرِجَعو إذل نَػْفِسو بَوْجٍو ِمن الُوجوِه. ويف 



، فُشبَِّو ِبَخسِّ اٟتَيواِف يف أَخسِّ (كالكْلِب يَعوُد يف قَيِئو)الصَّحيَحُِت قاؿ: 
 حواِلو؛ َتصويًرا للتَّهجُِت وتَنفَتًا منو.أ

 ويف اٟتَديِث: النػَّْهُي عن الرُّجوِع يف الصََّدقِة أو ا٢تِبِة.

َوفيو: أنَّو إذا َتَصدََّؽ اإلْنساُف ِبَصدقٍة على فَقٍَت فاْحتاَج الَفقَُت إذل أْف يَبيَعها؛ 
َبغي للُمَتَصدِِّؽ أْف َيْشًَتَيها.  َفال يَػنػْ

نظر ْلنو إ٪تا تصدؽ بو على  ووفي: يرد على تبويب البخاري () قاؿ العيٍت
الرجل من غَت أف يقفو، ويدؿ لذلك أنو أراد بيعو ودل ينكر عليو ذلك ولو كاف 

على أنو انتهى إذل حاؿ ال ينتفع بو فيما حبس  .ٛتل ٖتبيس دل يبع إال أف ٭تمل
وال تعد يف  ، ويدؿ لذلك أيًضا قولو:لكن ليس يف اللفظ ما يشعر بوعليو 

 صدقتك ولو كاف ٖتبيًسا ووقًفا لعلل بو دوف ا٢تبة.

 قاؿ ابن بطاؿ :  :الرابعةا١تسألة 

وقف اٟتيواف والعروض والدَننَت والدراىم فأجاز ذلك مالك  يفاختلف العلماء 
إال أنو كره وقف اٟتيواف أف يكوف على العقب، فإف وقع أمضاه. وأجاز ابن 

: ٬توز وقف والشافعيوقاؿ دمحم بن اٟتسن،  القاسم وأشهب وقف الثياب،
اٟتيواف. وقاؿ أبو حنيفة وأبو يوسف: ال ٬توز وقف اٟتيواف والعروض والدَننَت 
والدراىم. وقالوا: إف ىذه أعياف ال تبقى على حاؿ أبد الدىر، فال ٬توز وقفها، 

 وأيًضا فإف الوقف يصح على وجو التأبيد، فمن أوجبو فيما ال يتأبد صار كمن
أوقف وقًفا مؤقًتا يوًما أو شهًرا أو سنة، وىذا ال ٬توز. ولو صح الوقف فيما ال 



ٚتيع اْلٙتاف وسائر ما ٯتلك كا٢تبة والوصية. وقاؿ ابن القصار:  يفيتأبد لصح 
ٚتيع اْلنواع ٦تا يبقى غالًبا، والدليل  يفالوقف ا١تؤقت ٬توز عند مالك، و٬توز 
 يفالفرس الذى ٛتل عليو  يفيث عمر على جواز وقف اٟتيواف والسالح حد

 يفسبيل هللا، وقولو )ملسو هيلع هللا ىلص( : )إنكم تظلموف خالًدا، إنو قد حبس أدراعو وأعتده 
سبيل هللا،  يفخيلو، فأخرب أنو حبس خيلو وسالحو  ىيسبيل هللا( وأعتده 

ولفظ حبس يقتضى أف يكوف ٤تبوًسا عن ٚتيع ا١تنافع إال على الوجو الذى 
ذلك دل يكونوا ظا١تُت فيما طلبوا من ذلك،  بس فيو، ولو دل يصح ٖتبيسح

حديث عمر على جواز وقف  يفال حجة ولكاف )ملسو هيلع هللا ىلص( يبطلو. فإف قيل: 
سبيل هللا إ٪تا كاف ىبة منو لو  يفاٟتيواف؛ ْلف ىذا الفرس الذى ٛتل عليو عمر 

وابن  الشافعيعو، ولذلك قاؿ فلذلك جاز لو بيعو، ولو كاف حبًسا دل ٬تز بي
ا١تاجشوف: ال ٬توز بيع الفرس اٟتبس ويًتؾ أبًدا. فاٞتواب: أف ربيعة ومالًكا 

آخره. قاؿ ابن  يفأجازا بيع الفرس اٟتبس إذا دل يبق فيو قوة للغزو و٬تعل ٙتنو 
لقاسم: فإف دل يبلغ شورؾ بو فيو، وكذلك الثياب إذا دل يبق فيو منفعة بيعت ا

سبيل هللا. وأما صحة  يفمنها ما ينتفع بو، فإف دل يكن تصدؽ بو واشًتى بث
ىذا الباب فإنو ال ٮتلو أف يكوف ىذا الفرس الذى ٛتل  يفاٟتجة ٟتديث عمر 
وعلى كال الوجهُت فقد جاز للرجل بيعو، ودل ىبة و٘تليًكا. عليو عمر حبًسا أو 

ك، وفهم من قولو )ملسو هيلع هللا ىلص( : )ال تشًته )ملسو هيلع هللا ىلص( بفسخ البيع حُت بلغو ذل النيبَيمر 
وإف أعطاكو بدرىم واحد( أف هنيو عن شرائو إ٪تا كاف على وجو التنزه ال على 
 . التحرمي، ولو كاف على التحرمي لبُت لو )ملسو هيلع هللا ىلص( أنو ال ٭تل شراؤه بدرىم وال ِبقل



 : والعشرين الثالثاٟتديث 
ثَػَنا مُ  -ٕٖٗٙ َثٍِت ََنِفٌع، َعِن اْبِن َحدَّ ، قَاَؿ: َحدَّ َسدٌَّد، َعْن ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ

ُهَما ُ َعنػْ اٟتُمَّى ِمْن فَػْيِح )َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَؿ:  :ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
 (َجَهنََّم فَأَْبِرُدوَىا اِبْلَماءِ 

 )اَبُب اٟتُمَّى ِمْن فَػْيِح َجَهنََّم( َوأَنػََّها ٥َتُْلوَقٌة ( )اَبُب ِصَفِة النَّاِر، 

 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

     ِشدَُّة اْٟتُمَّى وأهنا من فَػْيِح َجَهنََّم. :منطوؽ اٟتديث 

  .ِصَفِة النَّاِر، َوأَنػََّها ٥َتُْلوَقةٌ   : مفهـو اٟتديث

 

 ا١تسألة الثانية: ما روى البخاري

ثَػَنا َحدَّثَ  - ٕٖٔٙ ثَػَنا أَبُو َعاِمٍر ُىَو الَعَقِديُّ، َحدَّ ٍِت َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ٤ُتَمٍَّد، َحدَّ
ـٌ، َعْن َأيب َٚتَْرَة الضُّبَ  ، قَاَؿ:  ٫َتَّا اْبَن َعبَّاٍس ٔتَكََّة فََأَخَذْتٍِت  ُكْنُت ُأَجاِلسُ ِعيِّ

َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَؿ  ، فَِإفَّ اٟتُمَّى، فَػَقاَؿ أَْبِرْدَىا َعْنَك ٔتَاِء زَْمَزـَ 
ـٌ  -اٟتُمَّى ِمْن فَػْيِح َجَهنََّم فَأَْبِرُدوَىا اِبْلَماِء َأْو قَاَؿ ٔتَاِء زَْمَزـَ )  (َشكَّ ٫َتَّا



ثَػَنا ُسْفَياُف، - ٕٕٖٙ ثَػَنا َعْبُد الرَّْٛتَِن، َحدَّ َثٍِت َعْمُرو ْبُن َعبَّاٍس، َحدَّ َعْن  َحدَّ
ْعُت النَّيبَّ َصلَّى  أَبِيِو، َعْن َعَبايََة ْبِن رِفَاَعَة، قَاَؿ َأْخبَػَرِن رَاِفُع ْبُن َخِديٍج، قَاَؿ: ٝتَِ

 (اٟتُمَّى ِمْن فَػْوِر َجَهنََّم فَأَْبِرُدوَىا َعْنُكْم اِبْلَماءِ )هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: 

)فور جهنم( من شدة حرىا وفار هنم )من فيح جهنم( ويف رواية من فور ج  
( هبمزة وصل وبضم الراء فأبردوىاوىو شدة حرىا و٢تبها وانتشارىا )جاش واثر 

 .أي أسكنت حرارهتا وأطفأت ٢تيبهايقاؿ بردت اٟتمى أبردىا بردا 

َثٍِت ٭َتَِْت ْبُن ُسَلْيَماَف، َحدََّثٍِت اْبُن َوْىٍب، قَاَؿ: َحدََّثٍِت َمالِ  - ٖٕٚ٘  ٌك، َحدَّ
ُهَما، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:  ُ َعنػْ َعْن ََنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

، يَػُقوُؿ:  (اٟتُمَّى ِمْن فَػْيِح َجَهنََّم، فََأْطِفُئوَىا اِبْلَماءِ ) قَاَؿ ََنِفٌع: وََكاَف َعْبُد اَّللَِّ
 (اْكِشْف َعنَّا الّرِْجزَ )

، َعْن فَاِطَمَة بِْنِت  - ٕٗٚ٘ ثَػَنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعْن ِىَشاـٍ َحدَّ
ُهَما: َكاَنْت ِإَذا أُتَِيْت اِبْلَمْرَأِة َقْد  ُ َعنػْ ا١تُْنِذِر، َأفَّ َأْٝتَاَء بِْنَت َأيب َبْكٍر َرِضَي اَّللَّ

نَػَها َوبَػُْتَ َجْيِبَها، قَاَلْت: ُٛتَّْت َتْدُعو ٢َتَا، َأَخَذِت ا١تَاَء، َفصَ  وََكاَف َرُسوُؿ )بػَّْتُو بَػيػْ
ُرَدَىا اِبْلَماءِ   (اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َيَُْمُرََن َأْف نَػبػْ

 (اَبُب ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء َواْسِتْحَباِب التََّداِويما رواه مسلم يف ) ة:لثا١تسألة الثا

ثَػنَ  (ٕٕٕٔ) - ٖٛ ثَػَنا أَبُو اْْلَْحَوِص، َعْن َسِعيِد ْبِن َحدَّ ، َحدَّ ا َىنَّاُد ْبُن السَِّريِّ
ْعُت َرُسوَؿ هللِا  ِه رَاِفِع ْبِن َخِديٍج، قَاَؿ: ٝتَِ َمْسُروٍؽ، َعْن َعَبايََة ْبِن رِفَاَعَة، َعْن َجدِّ

 (اِبْلَماءِ  فأبردوىاَهنََّم، ِإفَّ اْٟتُمَّى فَػْوٌر ِمْن جَ )َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ: 



 والعشرين: الرابعاٟتديث  
، قَاَؿ: َأْخبَػَرِن ََنِفٌع، َعِن   -ٖٗٗٙ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

ُهَما ُ َعنػْ ا٠تَْيُل يف )اَؿ: ، َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، قَ اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
ُر ِإذَل يَػْوـِ الِقَياَمةِ   (نَػَواِصيَها ا٠تَيػْ

ُر ِإذَل يَػْوـِ الِقَياَمِة(  )اَبٌب: ا٠تَْيُل َمْعُقوٌد يف نَػَواِصيَها ا٠تَيػْ

 ( ) اَبٌب: اِٞتَهاُد َماٍض َمَع البَػرِّ َوالَفاِجرِ 

 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

ُر ِإذَل يَػْوـِ الِقَياَمةِ ا٠تَْيُل َمْعُقوٌد يف  :منطوؽ اٟتديث       .نَػَواِصيَها ا٠تَيػْ

 .اِٞتَهاُد َماٍض َمَع البَػرِّ َوالَفاِجرِ  : مفهـو اٟتديث

 ا١تسألة الثانية: ما روى البخاري

ثَػَنا ُشْعَبُة، َعْن ُحَصُْتٍ، َواْبِن َأيب السََّفِر،  - ٕٓ٘ٛ ثَػَنا َحْفُص ْبُن ُعَمَر، َحدَّ َحدَّ
ا٠تَْيُل ، َعْن ُعْرَوَة ْبِن اٞتَْعِد، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: )َعِن الشَّْعيبِّ 

ُر ِإذَل يَػْوـِ الِقَياَمِة(َمْعُقوٌد   يف نَػَواِصيَها ا٠تَيػْ

ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُشْعَبَة، َعْن َأيب التػَّيَّاِح، َعْن أََنسِ  - ٕٔ٘ٛ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ْبِن  َحدَّ
ُ َعْنُو، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم: ) البَػرََكُة يف َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

 (نَػَواِصي ا٠تَْيلِ 



ثَػَنا ُعْرَوُة الَبارِِقيُّ: َأفَّ  - ٕٕ٘ٛ ُء، َعْن َعاِمٍر، َحدَّ ثَػَنا زََكِرَيَّ ثَػَنا أَبُو نُػَعْيٍم، َحدَّ َحدَّ
ُر ِإذَل يَػْوـِ  النَّيبَّ  َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: ) ا٠تَْيُل َمْعُقوٌد يف نَػَواِصيَها ا٠تَيػْ

 (: اَْلْجُر َوا١تَْغَنُم الِقَياَمةِ 

 .)اْلجر( الثواب يف اآلخرة. )ا١تغنم( الغنيمة يف الدنيا

 

 ا١تسألة الثالثة:

 وروى البخاري

ثَػَنا َعْبُد اَّللَِّ بْ  – ٖٕٔٚ ُن يُوُسَف، َأْخبَػَرََن َماِلُك ْبُن أََنٍس، َعْن زَْيِد ْبِن َحدَّ
ُ َعْنُو: َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ  َأْسَلَم، َعْن َأيب َصاِلٍح السَّمَّاِف، َعْن َأيب ُىَريْػَرَة َرِضَي اَّللَّ

ٌر، )َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: َوَعَلى رَُجٍل ِوْزٌر، ا٠تَْيُل ِلَرُجٍل َأْجٌر، َوِلَرُجٍل ِستػْ
، فََأطَاَؿ هِبَا يف َمْرٍج َأْو َرْوَضٍة، َفَما  فََأمَّا الَِّذي َلُو َأْجٌر: فَػَرُجٌل رََبَطَها يف َسِبيِل اَّللَِّ
َأَصاَبْت يف ِطَيِلَها َذِلَك ِمَن ا١تَْرِج َأِو الرَّْوَضِة َكاَنْت َلُو َحَسَناٍت، َوَلْو أَنَُّو انْػَقَطَع 

ُلَها، فَاْستَػنَّْت َشَرفًا َأْو َشَرفَػُْتِ َكاَنْت آاَثرَُىا، َوَأْرَواثُػَها َحَسَناٍت َلُو، َوَلْو أَنػََّها ِطيػَ 
َمرَّْت بِنَػَهٍر، َفَشرَِبْت ِمْنُو َودَلْ يُرِْد َأْف َيْسِقَي َكاَف َذِلَك َحَسَناٍت َلُو، َفِهَي ِلَذِلَك 

َوتَػَعفًُّفا ُثَّ دَلْ يَػْنَس َحقَّ اَّللَِّ يف رِقَاهِبَا َواَل ظُُهورَِىا، َفِهَي  َأْجٌر، َورَُجٌل رََبَطَها تَػغَنًِّيا
، َفِهَي َعَلى َذِلكَ  ٌر، َورَُجٌل رََبَطَها َفْخًرا َوِرََيًء َوِنَواًء ِْلَْىِل اإِلْسالَـِ    ِلَذِلَك ِستػْ

 (.ِوْزٌر 

 



لََّم َعِن اٟتُُمِر، فَػَقاَؿ: " َما أُْنِزَؿ َعَليَّ ِفيَها َوُسِئَل َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوسَ 
ًرا يَػَرُه، َوَمْن )َشْيٌء ِإالَّ َىِذِه اآليَُة اٞتَاِمَعُة الَفاذَُّة:  َفَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخيػْ

 [ "ٛ]الزلزلة:  (يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َشرِّا يَػَرهُ 

  

 مسلم   ما رواه  :رابعة ا١تسألة ال

) ا٠ْتَْيُل َمْعُقوٌد يف لَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم:َعْن َأيب ُىَريْػَرَة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ هللِا صَ 
ٌر ،  ُر ِإذَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة ، ا٠ْتَْيُل َثاَلثٌَة: َفِهَي ِلَرُجٍل َأْجٌر، َوِلَرُجٍل ِستػْ نَػَواِصيَها ا٠ْتَيػْ

َىا َلُو ،  ا الَّيِت ِىَي َلُو َأْجٌر َوِلَرُجٍل ِوْزٌر ، فََأمَّ  فَالرَُّجُل يَػتَِّخُذَىا يف َسِبيِل هللِا َويُِعدُّ
ًئا يف بُطُوهِنَا ِإالَّ َكَتَب هللاُ َلُو َأْجًرا ، َوَلْو َرَعاَىا يف َمْرٍج ، َما َأَكَلْت  َفاَل تُػغَيُِّب َشيػْ

ًرا ، َوَلْو َسَقاَىا ِمْن نَػْهٍر ، َكاَف َلُو ِبُكلِّ َقْطَرٍة ِمْن َشْيٍء ِإالَّ َكَتَب هللاُ لَُو هِبَا َأجْ 
َوَلْو اْستَػنَّْت  -َحىتَّ ذََكَر اْْلَْجَر يف أَبْػَوا٢ِتَا َوَأْرَواثَِها  -تُػغَيِّبُػَها يف بُطُوهِنَا َأْجٌر، 

ٌر: َشَرفًا َأْو َشَرفَػُْتِ ، ُكِتَب َلُو ِبُكلِّ ُخْطَوٍة َٗتْطُوَىا َأْجٌر، َوأَ  مَّا الَِّذي ِىَي لَُو ِستػْ
فَالرَُّجُل يَػتَِّخُذَىا َتَكرًُّما َوَٕتَمُّاًل، َواَل يَػْنَسى َحقَّ ُظُهورَِىا، َوبُطُوهِنَا يف ُعْسرَِىا 

، َوُيْسرَِىا، َوَأمَّا الَِّذي َعَلْيِو ِوْزٌر فَالَِّذي يَػتَِّخُذَىا َأَشًرا َوَبَطًرا، َوَبَذًخا َوِرََيَء النَّاسِ 
 َفَذاَؾ الَِّذي ِىَي َعَلْيِو ِوْزٌر ( .

ُر َمْعُقوٌص بِنَػَواِصي ا٠ْتَْيِل( ، قَاَؿ: َفِقيَل َلُو: ََي َرُسوَؿ هللِا    ويف رواية ١تسلم: )ا٠ْتَيػْ
 ِِبَ َذاَؾ؟ قَاَؿ: )اْْلَْجُر َواْلَمْغَنُم ِإذَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة( .



  يف سبيل هللا قد اقًتف هبا ا٠تَت والزَمها  ومعٌت اٟتديث : أف ا٠تيل ا١تعدة للجهاد
إذل يـو القيامة ، وىي يف سعيها ذلك ال ٗترج عن اْلجر ، والغنيمة ، ورٔتا 

 ظفرت هبما معا .

أما اْلجر : فإهنا كلما أكلت أو شربت أو مشت ، أو حىت ابلت كتب هللا 
 لصاحبها أجرا .

 خذ أموا٢تم .وأما الغنيمة : فذلك فبالنصر على اْلعداء ، وأ

 قَػْولُُو : )ا٠ْتَْيُل(: قاؿ اٟتافظ ابن حجر رٛتو هللا :

 .ْو يُػْرتَػَبَط ِْلَْجِل َذِلكَ اْلُمَراُد هِبَا َما يُػتََّخُذ لِْلَغْزِو ، ِبَِْف يُػَقاَتَل َعَلْيِو ، أَ   

 : شرح رَيض الصاٟتُتيف وقاؿ الشيخ ابن عثيمُت رٛتو هللا 

ْلنو فسر ىذا ا٠تَت بقولو: )اْلجر وا١تغنم( وىذا إ٪تا ا١تراد اب٠تيل: خيل اٞتهاد 
يكوف يف خيل اٞتهاد ، فخيل اٞتهاد يف نواصيها ا٠تَت إذل يـو القيامة ، و٭تتمل 

٦تن ٬تاىد عليو أـ ال ؛  أف يكوف اٟتديث عاما؛ أي: ا٠تيل كلها سواء كانت
 للعمـو .

  :وقولو : )معقود يف نواصيها ا٠تَت( قاؿ ا١تناوي رٛتو هللا

أي منوط هبا مالـز ٢تا، كأنو عقد فيها ، إلعانتها على جهاد أعداء الدين ،  )
   وقمع شر الكافرين ، وعدـ قياـ غَتىا مقامها يف اإلجالب والفر والكر

 ( .ٔٚٔ/ ٖ)  فيض القدير(  عليهم 



 وقاؿ النووي رٛتو هللا :

ْساَلـِ َواٞتَِْهادِ  ) ِإذَل يَػْوـِ اْلِقَياَمِة ، َواْلُمَراُد قُػبَػْيَل اْلِقَياَمِة  ِفيِو َدلِيٌل َعَلى بَػَقاِء اإْلِ
بَِيِسٍَت، َأْي َحىتَّ أَتْيتَ الّرِيُح الطَّيَِّبُة ِمْن ِقَبِل اْلَيَمِن تَػْقِبُض ُروَح ُكلِّ ُمْؤِمٍن َوُمْؤِمَنٍة ،  

 ( .ٜٙ/ ٚ)  شرح النووي على مسلم (َكَما ثَػَبَت يف الصَِّحيِح 

للحديث سببا خاصا إال لبياف فضل ا٠تيل ، وفضل ارتباطها يف سبيل وال نعلم 
 وهللا تعاذل أعلم . هللا

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 والعشرين: ا٠تامساٟتديث  
، َأْخبَػَرِن ََنِفٌع، َعِن اْبِن  -ٖٖٗٛ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

ُهَما ُ َعنػْ َكاَف َأْىُل اٞتَاِىِليَِّة يَػتَػَبايَػُعوَف ُٟتُوـَ اٞتَُزوِر ِإذَل َحَبِل   )قَاَؿ:  ،ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
َتَج النَّاَقُة َما يف َبْطِنَها، ُثَّ َٖتِْمَل الَّيِت نُِتَجْت،  اٟتَبَػَلِة، قَاَؿ: َوَحَبُل اٟتَبَػَلِة َأْف تُػنػْ

 (ْن َذِلَك فَػنَػَهاُىُم النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم عَ 
 )اَبُب بَػْيِع الَغَرِر َوَحَبِل اٟتَبَػَلِة(

َتَج النَّاَقُة(   ) اَبُب السََّلِم ِإذَل َأْف تُػنػْ
ـِ اٞتَاِىِليَِّة(  )اَبُب َأَيَّ

 
 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:
        .للتحرمي النػََّهى و َهى َعْن بَػْيِع َحَبِل اٟتَبَػَلةِ نػَّ ال:  منطوؽ اٟتديث
 .آلخرةاو اجتناب البيوع ارمة للنجاة من عقوبة هللا يف الدنيا :  مفهـو اٟتديث

 
 ا١تسألة الثانية: ما روى البخاري

ثَػَنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن يُوُسَف، َأْخبَػَرََن َماِلٌك، َعْن ََنِفٍع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن  - ٖٕٗٔ َحدَّ
ُهَما: َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ  ُ َعنػْ نَػَهى َعْن بَػْيِع َحَبِل ) َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

َتَج (اٟتَبَػَلةِ  َتاُع اٞتَُزوَر ِإذَل َأْف تُػنػْ ًعا يَػتَػَبايَػُعُو َأْىُل اٞتَاِىِليَِّة، َكاَف الرَُّجُل يَػبػْ ، وََكاَف بَػيػْ
َتُج الَّيِت يف َبْطِنَها  (النَّاَقُة، ُثَّ تُػنػْ

بيع شيئا و٬تعل أجل دفع الثمن أف تلد الناقة ويكرب حبل اٟتبلة( أي أف ي) 
ولدىا ويلد أو ا١تراد بيع ما يلده ٛتل الناقة وىو إما بيع معدـو و٣تهوؿ وإما 



بيع إذل أجل ٣تهوؿ وكل منهما ٦تنوع شرعا ١تا فيو من الغرر وما يؤدي إليو من 
 (ا١تنازعة

 
ثَػَنا ُموَسى ْبُن ِإْٝتَاِعيَل، َأْخبػَ  - ٕٕٙ٘ َرََن ُجَوْيرِيَُة، َعْن ََنِفٍع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ َحدَّ

ُ َعْنُو، قَاَؿ:  َكانُوا يَػتَػَبايَػُعوَف اٞتَُزوَر ِإذَل َحَبِل اٟتَبَػَلِة، فَػنَػَهى النَّيبُّ َصلَّى »َرِضَي اَّللَّ
َتَج النَّاَقُة َما يف ، «هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعْنوُ   َبْطِنَهاَفسََّرُه ََنِفٌع: َأْف تُػنػْ

)حبل اٟتبلة( قيل ا١تراد أف تلد الناقة ما يف بطنها وتكرب وٖتمل. وقيل أف    
تلد ما يف بطنها وىو معٌت قولو تنتج الناقة. . والنهي عنو يدؿ على عدـ جواز 

 .السلم إذل أجل غَت معلـو
  

 )بَػْيُع َحَبِل اْٟتَبَػَلِة( ما روى النسائي ا١تسألة الثالثة:
ثَػَنا َأْخبػَ  - ٕٕٙٗ ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر قَاَؿ: َحدَّ َرََن ٭َتَِْت ْبُن َحِكيٍم قَاَؿ: َحدَّ

ُشْعَبُة، َعْن أَيُّوَب، َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَػَْتٍ، َعْن اْبِن َعبَّاٍس، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو 
 صحَّحو اْللباِن (السََّلُف يف َحَبِل اْٟتَبَػَلِة ِرابً )َوَسلََّم قَاَؿ: 

 :إحكاـ اْلحكاـيف  ابن دقيق العيدقاؿ 
 َوْجَهاِف: (َحَبِل اْٟتَبَػَلِة )يف تَػْفِسَِت 
َأْف يَِبيَع إذَل َأْف َٖتِْمَل النَّاَقُة َوَتَضَع، ُثَّ ٭َتِْمَل َىَذا اْلَبْطُن الثَّاِن. َوَىَذا َأَحُد٫ُتَا: 

 ٣َتُْهوٍؿ. اَبِطٌل؛ ِْلَنَُّو يَِبيُع إذَل َأَجلٍ 
. َوَىَذا اْلبَػْيُع  َوالثَّاِن:  َأْف يَِبيَع نَِتاَج النَِّتاِج، َوُىَو اَبِطٌل أَْيًضا؛ ِْلَنَُّو بَػْيُع َمْعُدوـٍ

 َكاَنْت اْٞتَاِىِليَُّة تَػتَػَبايَػُعُو فَأَْبطََلُو الشَّارُِع ِلْلَمْفَسَدِة اْلُمتَػَعلَِّقِة بِِو. َوُىَو َما بَػيػََّناُه ِمنْ 
رَّ ِفيِو: أَنَُّو يُػْفِضي إذَل َأْكِل اْلَماِؿ اِبْلَباِطِل، َأْو إذَل أَ  َحِد اْلَوْجَهُْتِ. وََكَأفَّ السِّ

 التََّشاُجِر َوالتػََّنازُِع اْلُمَنايف لِْلَمْصَلَحِة اْلُكلِّيَِّة.



 :قاؿ ابن قدامة يف ا١تغٍت
 (َفَصلِّ بَػْيُع َحَبِل اْٟتَبَػَلةِ )

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  -َعْن النَّيبِّ »ُعَمَر  َوَقْد َرَوى اْبنُ  أَنَُّو نَػَهى َعْن بَػْيِع َحَبِل  -َصلَّى اَّللَّ
ُمتػََّفٌق َعَلْيِو. َمْعَناُه نَِتاُج النَِّتاِج. قَاَلُو أَبُو ُعبَػْيَدَة، َوَعْن اْبِن ُعَمَر قَاَؿ: « اْٟتَبَػَلِة.

َتَج َكاَف َأْىُل اْٞتَاِىِليَِّة يَػتَػَبايَػُعو » َف ٟتََْم اْٞتَُزوِر إذَل َحَبِل اْٟتَبَػَلِة. َوَحَبُل اْٟتَبَػَلِة َأْف تُػنػْ
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  -النَّاَقُة، ُثَّ َٖتِْمُل الَّيِت نُِتَجْت، فَػنَػَهاُىْم النَّيبُّ  َرَواُه « -َصلَّى اَّللَّ

َعُْتِ فَاِسٌد؛ َأمَّا اْْلَوَُّؿ فَ  ، َوِإَذا دَلْ ٬َتُْز بَػْيُع اْٟتَْمِل، بَػْيٌع َمْعُدوـٌ أِلَنَُّو ُمْسِلٌم وَِكاَل اْلبَػيػْ
 .بَػْيٌع إذَل َأَجٍل ٣َتُْهوؿٍ فَػبَػْيُع َٛتِْلِو َأْوذَل. َوَأمَّا الثَّاِن، َفأِلَنَُّو 

  :بداية اجملتهد وهناية ا١تقتصديف  (ابن رشد)أبو الوليد دمحم القرطيب قاؿ 
ُلونَػَها ِإذَل َأْف َوَأمَّا بَػْيُع َحَبِل اْٟتَبػَ  َلِة: َفِفيِو أَتِْوياَلِف: َأَحُد٫ُتَا أَنػََّها َكاَنْت بُػُيوًعا يُػَؤجِّ

يف َىَذا ، َواْلَغَرُر ِمْن ِجَهِة اْْلََجِل تُػْنِتَج النَّاَقُة َما يف َبْطِنَها، ُثَّ يَػْنِتُج َما يف َبْطِنَها
َا ُىَو بَػْيُع َجِنُتِ  ٌ; َوِقيَل: ِإ٪تَّ النَّاَقِة، َوَىَذا ِمْن اَبِب النػَّْهِي َعْن بَػْيِع اْلَمَضاِمُِت،  بَػُتِّ

َواْلَمَضاِمُُت: ِىَي َما يف بُطُوِف اْٟتََواِمِل، َواْلَماَلِقيُح: َما يف ظُُهوِر َواْلَماَلِقيِح. )
َوِىَي ٤ُتَرََّمٌة ِمْن تِْلَك ( ، فَػَهِذِه ُكلَُّها بُػُيوُع َجاِىِليٍَّة ُمتػََّفٌق َعَلى َٖتِْرٯتَِها، اْلُفُحوؿِ 

 ْوُجِو الَّيِت ذََكْرََنَىا.اْْلَ 
 :ا١توطأا١تنتقى شرح يف  أبو الوليد سليماف القرطيب الباجيقاؿ 

 (َما اَل ٬َتُوُز ِمْن بَػْيِع اْٟتَيَػَوافِ )
ِنُُت َفَكأَنَُّو اَبَعُو إذَل قَػْولُُو نَػَهى َعْن بَػْيِع َحَبِل اْٟتَبَػَلِة اْٟتََبُل ُىَو اْٟتَْمُل، َواْٟتَبَػَلُة اٞتَْ 

َقِضَي َٛتُْل اْٞتَِنُِت الَِّذي يف َبْطِن النَّاِقِو يُػْنِتُج ُثَّ َٖتِْمُل فَػَيِحلُّ اْلبَػْيُع اِبْنِقَضاِء  َأْف يَػنػْ
:  َٛتِْلِو، َوَذِلَك َعَلى َضْربَػُْتِ

ُر بِِو، َوالثَّاِن َأَحُد٫ُتَا:   َأْف َيُكوَف اْلَمِبيُع ُىَو اْٞتَِنُُت الثَّاِن َأْف َيُكوَف اْْلََجُل يَػتَػَقدَّ
، اِبْلَعْقِد فَػَيِجُب َأْف َيُكوَف َمْعُلوًمافََأمَّا اْْلَوَُّؿ َفاَل ٬َتُوُز؛ ِْلَفَّ اْْلََجَل َمْقُصوٌد 



َيُكوَف بَِعيًدا َأْف ، َوالثَّاِن اْٞتََهالَُة بِوِ َواَلَِّذي يُْدِخُل اْلَفَساَد ِفيِو َأْمَراِف َأَحُد٫ُتَا 
لِبُػْعِدِه فََأمَّا اْْلَوَُّؿ فَػَعَلى َما ذََكْرََنُه ِمْن اْلبَػْيِع إذَل َأْف تُػْنِتَج النَّاَقُة َأْو َيْدُخُلُو اْلَغَرُر 

يُػْنِتَج َما يف َبْطِنَها َأْو إذَل ُقُدوـِ ُفاَلٍف َأْو نُػُزوِؿ اْلَمَطِر، َوَغَْتِ َذِلَك ٦تَّا ٮَتَْتِلُف 
 ُف اْْلَْغَراُض اِبْخِتاَلِفِو.ِتاَلفًا ُمتَػَبايًِنا َٗتَْتلِ اخْ 

طرح التثريب يف شرح كتابو يف   أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم العراقيقاؿ 
 :التقريب

ًئا إذَل َأْف تُػْنِتَج النَّاَقُة ُثَّ  اْلوؿ َر يف اْٟتَِديِث اْلبَػْيُع اْلَمْنِهيُّ َعْنُو ِبَِْف يَِبيَع َشيػْ  ُفسِّ
تُػْنِتُج الَّيِت يف َبْطِنَها، َىَكَذا يف ِرَوايَِة َماِلٍك َويف ِرَوايَِة ُعبَػْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر ِعْنَد 

َكاَف اْٞتَاِىِليَُّة يَػتَػَبايَػُعوَف ٟتََْم اْٞتَُزوِر إذَل َحَبِل اْٟتَبَػَلِة؛ َوَحَبُل اْٟتَبَػَلِة َأْف »الشَّْيَخُْتِ 
َتَج النَّاقَ  ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  -ُة ُثَّ َٖتِْمُل الَّيِت نُِتَجْت فَػنَػَهاُىْم َرُسوُؿ اَّللَِّ تُػنػْ  -َصلَّى اَّللَّ
فَاْعُترِبَ يف َىِذِه الرَِّوايَِة َٛتُْل الثَّانَِيِة ُدوَف نَِتاِجَها َوُىَو الَِّذي ذََكَرُه « َعْن َذِلكَ 

َتَاِزيُّ يف  التػَّْنِبيِو فَػَقاَؿ َوُىَو َأْف يَِبيَع بَِثَمٍن إذَل َأْف َٖتِْمَل  الشَّْيُخ أَبُو ِإْسَحاَؽ الشِّ
َىِذِه النَّاَقُة َوتَِلَد َو٭َتِْمَل َوَلُدَىا قَاَؿ اْبُن َعْبِد اْلبَػرِّ َقْد َجاَء تَػْفِسَُت َىَذا اْٟتَِديِث  

َهَذا ِمْن قَػْوِؿ اْبِن َعْمٍرو َكَما تَػَرى يف ِسَياقَِتِو، َوِإْف دَلْ َيُكْن تَػْفِسَتُُه َمْرُفوًعا فػَ 
 َحْسُبك بِِو انْػتَػَهى.

َوهِبََذا التػَّْفِسَِت َأَخَذ َماِلٌك َوالشَّاِفِعيُّ َوُىَو ٤َتِْكيّّ َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب فَػَهَذا 
 )َأَحُد اْْلَقْػَواِؿ( يف تَػْفِسَتِِه َوُىَو َأَصحَُّها؛ ِلُمَوافَػَقِة اْٟتَِديِث.

أَنَُّو بَػْيُع نَِتاِج النَِّتاِج َوُىَو الَِّذي َفسََّرُه بِِو أَبُو ُعبَػْيَدَة َمْعَمُر ْبُن :  ُؿ الثَّاِن اْلَقوْ  
َبٍل َوِإْسَحاُؽ ْبُن  ، َوأَبُو ُعبَػْيِد اْلَقاِسُم ْبُن َساَلـٍ َواْبُن ُعَليََّة َوَأْٛتَُد ْبُن َحنػْ اْلُمثَػٌتَّ

ِْمِذيُّ يف َجاِمِعِو، َوأَبُو َبْكِر ْبُن اْْلَنْػَباِريِّ  رَاْىَوْيِو َواْبُن َحِبيٍب ِمنْ  اْلَماِلِكيَِّة َوالًتِّ
َحاِح َوقَاَؿ النػََّوِويُّ يف َشْرِح ُمْسِلٍم: َوَىَذا َأقْػَرُب إذَل اللَُّغِة َلِكنَّ  َواْٞتَْوَىِريُّ يف الصِّ

ُهَما  -الرَّاِوَي ُىَو اْبُن ُعَمَر  ُ َعنػْ َوَقْد َفسََّرُه اِبلتػَّْفِسَِت اْْلَوَِّؿ َوُىَو  -َرِضَي اَّللَّ



ـٌ َأْعَرُؼ،  إَذا دَلْ َوَمْذَىُب الشَّاِفِعيِّ َو٤ُتَقِِّقي اْْلُُصولِيَُِّت َأفَّ تَػْفِسََت الرَّاِوي ُمَقدَّ
 ٮُتَاِلْف الظَّاِىَر انْػتَػَهى.

 ُهوٍؿ َواْْلََجُل َيَُْخُذ ِقْسطًا ِمْن الثََّمِن.َفأِلَنَُّو بَػْيٌع بَِثَمٍن إذَل َأَجٍل ٣تَْ )َأمَّا اْْلَوَُّؿ( 
ُر ٦َتُْلوٍؾ ِلْلَباِئِع َوَغيػْ )َوَأمَّا الثَّاِن(  ُر َمْقُدوٍر َعَلى َفأِلَنَُّو بَػْيٌع َمْعُدوـٌ َو٣َتُْهوٌؿ َوَغيػْ

 َتْسِليِمِو.
فَػَقاَؿ ُىَو َأْف ُمْحَكِم َكاَلَمُو اما أَنَُّو بَػْيُع َما يف ُبُطوِف اْْلَنْػَعاـِ َصدََّر بِِو َصاِحُب الْ 

ُ  -يُػَباَع َما يف َبْطِن النَّاَقِة قَاَؿ َواِلِدي  : َوَىَذا  -َرِٛتَُو اَّللَّ ِْمِذيِّ يف َشْرِح الًتِّ
َنُو َوبَػُْتَ  َا َىَذا بَػْيُع اْلَمَضاِمُِت َكَما َفسََّرُه بِِو َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيِِّب َوفَػرََّؽ بَػيػْ  َضِعيٌف إ٪تَّ

َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب َحَبِل اْٟتَبَػَلِة َكَما َرَواُه َماِلٌك يف اْلُمَوطَِّإ َعْن اْبِن ِشَهاٍب 
َا نَػَهى ِمْن اْٟتَيَػَواِف َعْن َثاَلٍث َعْن اْلَمَضاِمُِت  أَنَُّو قَاَؿ: اَل ِراَب يف اْٟتَيَػَواِف، َوِإ٪تَّ

ِبِل وَ فَاْلَمَضاِمُُت ِة َواْلَماَلِقيِح َوَحَبِل اْٟتَبَػلَ  َما يف اْلَماَلِقيُح َما يف ُبطُوِف إََنِث اإْلِ
ُهْم َحَبُل اْٟتَبَػَلِة ُظُهوِر اٞتَِْماِؿ وَ  بَػْيٌع َكاَف َأْىُل اْٞتَاِىِليَِّة يَػتَػَبايَػُعونَُو َكاَف الرَُّجُل ِمنػْ

تَ  َتَج النَّاَقُة ُثَّ يُػنػْ َتاُع اْٞتَُزوَر إذَل َأْف تُػنػْ  ُج الَِّذي يف َبْطِنَها. يَػبػْ
 

، فاْلصل يف ذلك أف وأما الغرر رٛتو هللا تعاذل:َوقَاَؿ شيخ اإِلسالـ ابن تيمية 
هللا تعاذل حّرـ يف كتابو أكل أموالنا ابلباطل، وىذا يعّم كّل ما يؤكل ابلباطل، 

بيع فمن أنواعو: ة، هنى عن بيع الغرر، والغرر ىو اجملهوؿ العاقب -ملسو هيلع هللا ىلص-والنيّب 
َحَبل اٟتََبلة، وبيع ا١تالقيح، وبيع ا١تضامُت، وبيع الثمار قبل بدّو صالحها، وبيع 

بيع  والغرر ثالثة أنواع:ا١تالمسة، وا١تنابذة، و٨تو ذلك، مْن أنواعو، وصوره. 
اجملهوؿ ، كاٞتمل الشارد. وبيع وبيع ا١تعجوز عن تسليمو .، كحبل اٟتبلةا١تعدـو
 .اجملهوؿ القدر، أو اجملهوؿ اٞتنسو ، أا١تطلق

 



 والعشرين: دسسااٟتديث  ال
، قَاَؿ: َأْخبَػَرِن ََنِفٌع، َعِن   -ٔٓ٘ٗ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

ُهَما، ُ َعنػْ يَِّة، فَػَلمَّا نَػَزَؿ قَاَؿ: َكاَف َعاُشورَاُء َيُصوُمُو َأْىُل اٞتَاِىلِ  اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
 (َمْن َشاَء َصاَمُو، َوَمْن َشاَء دَلْ َيُصْموُ )رََمَضاُف قَاَؿ: 

 )اَبُب ُوُجوِب َصْوـِ رََمَضاَف(
 )اَبُب ِصَياـِ يَػْوـِ َعاُشورَاَء(

ـِ اٞتَاِىِليَِّة(  )اَبُب َأَيَّ
ـُ ))اَبُب  َيا َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمْن قَػْبِلُكْم   ََي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم الصِّ

 [(ٖٛٔ]البقرة:  (َلَعلَُّكْم تَػتػَُّقوفَ 
 

 الشرح
 ا١تسألة اْلوذل:

        .ِصَياـِ يَػْوـِ َعاُشورَاءَ من الّسنة :  منطوؽ اٟتديث
 .ُوُجوِب َصْوـِ رََمَضافَ :  مفهـو اٟتديث

 َصْوـِ رََمَضاَف()اَبُب ُوُجوِب ا١تسألة الثانية: ما روى البخاري 
ثَػَنا اللَّْيُث، َعْن َيزِيَد ْبِن َأيب َحِبيٍب، َأفَّ  - ٖٜٛٔ َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثَػَنا قُػتَػيػْ َحدَّ

َها،: َأفَّ قُػَرْيًشا   ُ َعنػْ ثَُو َأفَّ ُعْرَوَة َأْخبَػَرُه َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ ِعَراَؾ ْبَن َماِلٍك، َحدَّ
، ُثَّ َأَمَر َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم ـَ َعاُشورَاَء يف اٞتَاِىِليَّةِ َكاَنْت َتُصوـُ يَػوْ 

َمْن َشاَء )، َوقَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم: ِبِصَياِمِو َحىتَّ ُفِرَض رََمَضافُ 
 (.فَػْلَيُصْمُو َوَمْن َشاَء َأْفَطرَ 

 



 ما روى البخاري )اَبُب ِصَياـِ يَػْوـِ َعاُشورَاَء( ا١تسألة الثالثة:
ثَػَنا َعْبُد اَّللَِّ  - ٕٗٓٓ ثَػَنا أَيُّوُب، َحدَّ ثَػَنا َعْبُد الَواِرِث، َحدَّ ثَػَنا أَبُو َمْعَمٍر، َحدَّ َحدَّ

ُهَما، قَاَؿ:  ُ َعنػْ ـَ النَّيبُّ ْبُن َسِعيِد ْبِن ُجبَػَْتٍ، َعْن أَبِيِو، َعِن اْبِن َعبَّاٍس َرِضَي اَّللَّ َقِد
َما »َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم ا١تَِديَنَة فَػَرَأى اليَػُهوَد َتُصوـُ يَػْوـَ َعاُشورَاَء، فَػَقاَؿ: 

ُ َبٍِت ِإْسَرائِيَل ِمْن َعُدوِِّىْم، «َىَذا؟ ، قَاُلوا: َىَذا يَػْوـٌ َصاِلٌح َىَذا يَػْوـٌ ٧َتَّى اَّللَّ
 .، َفَصاَمُو، َوَأَمَر ِبِصَياِموِ «ََن َأَحقُّ ٔتُوَسى ِمْنُكمْ فَأَ »َفَصاَمُو ُموَسى، قَاَؿ: 

 
 .)يـو صاحل( وقع فيو خَت وصالح. )أحق ٔتوسى( أوذل ابلفرح واالبتهاج بنجاتو

 
ثَػَنا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن َأيب ُعَمْيٍس، َعْن  - ٕ٘ٓٓ ، َحدَّ ثَػَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َحدَّ

ُ َعْنُو، قَاَؿ: َكاَف قَػْيِس ْبِن ُمسْ  ِلٍم، َعْن طَاِرِؽ ْبِن ِشَهاٍب، َعْن َأيب ُموَسى َرِضَي اَّللَّ
َفُصوُموُه »، قَاَؿ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم: يَػْوـُ َعاُشورَاَء تَػُعدُُّه اليَػُهوُد ِعيًدا

 «أَنْػُتمْ 
 

ـِ  : ما روى البخاريرابعة ا١تسألة ال  اٞتَاِىِليَِّة()اَبُب َأَيَّ
ـٌ، قَاَؿ: َحدََّثٍِت َأيب، َعْن  - ٖٖٔٛ ثَػَنا ِىَشا ثَػَنا ٭َتَِْت، َحدَّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

َها، قَاَلْت:  ُ َعنػْ َكاَف يَػْوـُ َعاُشورَاَء يَػْوًما َتُصوُمُو قُػَرْيٌش، يف »َعاِئَشَة، َرِضَي اَّللَّ
ـَ ا١تَِديَنَة َصاَمُو، َوَأَمَر ى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َيُصوُموُ اٞتَاِىِليَِّة وََكاَف النَّيبُّ َصلَّ  ، فَػَلمَّا َقِد

 «ِبِصَياِمِو، فَػَلمَّا نَػَزَؿ رََمَضاُف َكاَف َمْن َشاَء َصاَمُو، َوَمْن َشاَء اَل َيُصوُموُ 
 

ثَػَنا ىِ  - ٗٓ٘ٗ ثَػَنا ٭َتَِْت، َحدَّ ، َحدَّ َثٍِت ٤ُتَمَُّد ْبُن ا١تُثَػٌتَّ ـٌ، قَاَؿ: َأْخبَػَرِن َحدَّ َشا
َها، قَاَلْت:  ُ َعنػْ َكاَف يَػْوـُ َعاُشورَاَء َتُصوُمُو قُػَرْيٌش يف »َأيب، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي اَّللَّ



ـَ ا١تَِديَنَة َصاَمُو َوَأَمَر  اٞتَاِىِليَِّة، وََكاَف النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َيُصوُمُو فَػَلمَّا َقِد
، َوُتِرَؾ َعاُشورَاُء، فَػَلمَّا نَػَزَؿ رََمَضاُف َكاَف رََمَضاُف الَفرِيَضةَ [، َٕ٘ياِمِو ]ص:ِبصِ 

 «َفَكاَف َمْن َشاَء َصاَمُو َوَمْن َشاَء دَلْ َيُصْموُ 
 

 ما روى مسلم  )اَبُب َصْوـِ يَػْوـِ َعاُشورَاَء( :ا٠تامسةا١تسألة 
ُر ْبُن َحْربٍ ( ٕ٘ٔٔ) - ٖٔٔ ثَػَنا زَُىيػْ ثَػَنا َجرِيٌر، َعْن ِىَشاـِ ْبِن ُعْرَوَة، َحدَّ ، َحدَّ

َها، قَاَلْت: َكاَنْت قُػَرْيٌش َتُصوـُ َعاُشورَاَء يف  َعْن أَبِيِو، َعْن َعاِئَشَة َرِضَي هللاُ َعنػْ
اْلَمِديَنِة،  اْٞتَاِىِليَِّة، وََكاَف َرُسوُؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َيُصوُمُو، فَػَلمَّا َىاَجَر ِإذَل 

َصاَمُو َوَمْن َشاَء  َمْن َشاءَ )قَاَؿ: فَػَلمَّا ُفِرَض َشْهُر رََمَضاَف َصاَمُو َوَأَمَر ِبِصَياِمِو، 
 (.تَػرََكوُ 

ثَػَنا َعْبُد هللِا ْبُن ٪ُتََْتٍ، ح ( ٕٙٔٔ) - ٚٔٔ َبَة، َحدَّ ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيػْ َحدَّ
ثَػَنا اْبُن ٪ُتََْتٍ،  ثَػَنا ُعبَػْيُد هللِا، َعْن ََنِفٍع،  -َواللَّْفُظ َلُو  -وَحدَّ ثَػَنا َأيب، َحدَّ َحدَّ

ُهَما، َأفَّ َأْىَل اْٞتَاِىِليَِّة َكانُوا َيُصوُموَف يَػْوـَ  َأْخبَػَرِن َعْبُد هللِا ْبُن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعنػْ
لََّم َصاَمُو، َواْلُمْسِلُموَف قَػْبَل َأْف َعاُشورَاَء، َوَأفَّ َرُسوَؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوسَ 

يُػْفتَػَرَض رََمَضاُف، فَػَلمَّا افْػًُتَِض رََمَضاُف، قَاَؿ َرُسوُؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم: 
ـِ هللِا، َفَمْن َشاَء َصاَمُو َوَمْن َشاَء تَػرََكوُ )  (.ِإفَّ َعاُشورَاَء يَػْوـٌ ِمْن َأَيَّ

 
 
 
 
 
 



 َصْوـُ َعاُشورَاَء ُيَكفُِّر السََّنَة اْلَماِضَيةَ  :السادسة ا١تسألة 
ـٍ ِمْن ُكلِّ َشْهٍر َوَصْوـِ يَػْوـِ َعَرَفَة  ما رواه مسلم )اَبُب اْسِتْحَباِب ِصَياـِ َثاَلثَِة َأَيَّ

 َوَعاُشورَاَء َوااِلثْػنَػُْتِ َوا٠ْتَِميِس(
ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن ٭َتَِْت ال( ٕٙٔٔ) - ٜٙٔ يًعا َعْن وَحدَّ َبُة ْبُن َسِعيٍد، ٚتَِ ، َوقُػتَػيػْ تَِّميِميُّ

 ، َٛتَّاٍد، قَاَؿ ٭َتَِْت: َأْخبَػَرََن َٛتَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن َغْياَلَف، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمْعَبٍد الّزِمَّاِنِّ
فَػَقاَؿ: َكْيَف َتُصوـُ؟ َعْن َأيب قَػَتاَدَة: رَُجٌل أََتى النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، 

فَػَغِضَب َرُسوُؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، فَػَلمَّا رََأى ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنُو، َغَضَبُو، 
ْساَلـِ ِديًنا، َؤتَُحمٍَّد نَِبيِّا، نَػُعوُذ اِبِ ِمْن َغَضِب هللِا  ، َواِبإْلِ قَاَؿ: َرِضيَنا اِبِ َرابِّ

ـَ َحىتَّ َسَكَن َغَضُبُو،  َوَغَضبِ  ُد َىَذا اْلَكاَل َرُسوِلِو، َفَجَعَل ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنُو يُػَردِّ
ْىَر ُكلَُّو؟ قَاَؿ:  ـَ َواَل »فَػَقاَؿ ُعَمُر: ََي َرُسوَؿ هللِا، َكْيَف ٔتَْن َيُصوـُ الدَّ اَل َصا

اَؿ: َكْيَف َمْن َيُصوـُ يَػْوَمُْتِ َويُػْفِطُر قَ « دَلْ َيُصْم َودَلْ يُػْفِطرْ » -َأْو قَاَؿ  -« َأْفَطرَ 
قَاَؿ: َكْيَف َمْن َيُصوـُ يَػْوًما َويُػْفِطُر يَػْوًما؟ قَاَؿ: « َوُيِطيُق َذِلَك َأَحٌد؟»يَػْوًما؟ قَاَؿ: 

َؿ: قَاَؿ: َكْيَف َمْن َيُصوـُ يَػْوًما َويُػْفِطُر يَػْوَمُْتِ؟ قَا« َذاَؾ َصْوـُ َداُوَد َعَلْيِو السَّاَلـ»
َثاَلٌث ِمْن  )ُثَّ قَاَؿ َرُسوُؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم:« َوِدْدُت َأِّنِ ُطوِّْقُت َذِلكَ »

ـُ يَػْوـِ َعَرَفَة،  ْىِر ُكلِِّو، ِصَيا ـُ الدَّ ُكلِّ َشْهٍر، َورََمَضاُف ِإذَل رََمَضاَف، فَػَهَذا ِصَيا
ـُ يَػْوـِ َأْحَتِسُب َعَلى هللِا َأْف يَُكفَِّر السَّ  َلُو، َوالسََّنَة الَّيِت بَػْعَدُه، َوِصَيا َنَة الَّيِت قَػبػْ

َلوُ   مسلمرواه ( َعاُشورَاَء، َأْحَتِسُب َعَلى هللِا َأْف ُيَكفَِّر السََّنَة الَّيِت قَػبػْ
 

، َو٤ُتَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر، ٕٙٔٔ) - ٜٚٔ ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن اْلُمثَػٌتَّ ْبِن َواللَّْفُظ اِل  -( َحدَّ
َع  -اْلُمثَػٌتَّ  ثَػَنا ُشْعَبُة، َعْن َغْياَلَف ْبِن َجرِيٍر، ٝتَِ ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر، َحدَّ قَااَل: َحدَّ

َعْبَد هللِا ْبَن َمْعَبٍد الّزِمَّاِنَّ، َعْن َأيب قَػَتاَدَة اْْلَْنَصاِريِّ َرِضَي هللاُ َعْنُو، َأفَّ َرُسوَؿ هللِا 
َلْيِو َوَسلََّم ُسِئَل َعْن َصْوِمِو؟ قَاَؿ: فَػَغِضَب َرُسوُؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َصلَّى هللاُ عَ 



ْساَلـِ ِديًنا، َؤتَُحمٍَّد  ، َواِبإْلِ َوَسلََّم، فَػَقاَؿ ُعَمُر َرِضَي هللاُ َعْنُو: َرِضيَنا اِبِ َرابِّ
َعًة. قَاَؿ: َفُسِئَل عَ  َعِتَنا بَػيػْ ْىِر؟ فَػَقاَؿ: َرُسواًل، َوبِبَػيػْ ـَ َواَل َأْفَطَر »ْن ِصَياـِ الدَّ اَل َصا

ـَ َوَما َأْفَطَر  - ؟ قَاَؿ: « -َأْو َما َصا قَاَؿ: َفُسِئَل َعْن َصْوـِ يَػْوَمُْتِ َوِإْفطَاِر يَػْوـٍ
، َوِإْفطَاِر يَػْوَمُْتِ؟ « َوَمْن ُيِطيُق َذِلَك؟» َت َأفَّ لَيْ »قَاَؿ: قَاَؿ: َوُسِئَل َعْن َصْوـِ يَػْوـٍ

؟ قَاَؿ:  «هللَا قَػوَّاََن ِلَذِلكَ  ، َوِإْفطَاِر يَػْوـٍ َذاَؾ َصْوـُ »قَاَؿ: َوُسِئَل َعْن َصْوـِ يَػْوـٍ
َذاَؾ »قَاَؿ: َوُسِئَل َعْن َصْوـِ يَػْوـِ ااِلثْػنَػُْتِ؟ قَاَؿ: « -َعَلْيِو السَّاَلـ  -َأِخي َداُوَد 

َصْوـُ َثاَلثٍَة »قَاَؿ: فَػَقاَؿ: « -َأْو أُْنِزَؿ َعَليَّ ِفيِو  -يَػْوـٌ ُوِلْدُت ِفيِو، َويَػْوـٌ بُِعْثُت 
قَاَؿ: َوُسِئَل َعْن َصْوـِ يَػْوـِ « ِمْن ُكلِّ َشْهٍر، َورََمَضاَف ِإذَل رََمَضاَف، َصْوـُ الدَّْىرِ 

َصْوـِ يَػْوـِ قَاَؿ: َوُسِئَل َعْن « ُيَكفُِّر السََّنَة اْلَماِضَيَة َواْلَباِقَيةَ »َعَرَفَة؟ فَػَقاَؿ: 
َويف َىَذا اْٟتَِديِث ِمْن ِرَوايَِة ُشْعَبَة قَاَؿ: « ُيَكفُِّر السََّنَة اْلَماِضَيةَ »َعاُشورَاَء؟ فَػَقاَؿ: 

َنا َعْن ِذْكِر ا٠ْتَِميِس َلمَّا نُػَراُه َو٫ْتًا  َوُسِئَل َعْن َصْوـِ يَػْوـِ ااِلثْػنَػُْتِ َوا٠ْتَِميِس؟ َفَسَكتػْ
 مسلمرواه 

ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُسْفَياَف، َعْن أَ  - ٜٕٓٛ ْخبَػَرََن ُعبَػْيُد هللِا ْبُن َسِعيٍد، قَاَؿ: َحدَّ
َمْنُصوٌر، َعْن ٣ُتَاِىٍد، َعْن ِإََيِس ْبِن َحْرَمَلَة، َعْن َأيب قَػَتاَدَة، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ 

َنَة اْلَماِضَيَة، َوَصْوـُ َعَرَفَة يَُكفُِّر َصْوـُ َعاُشورَاَء ُيَكفُِّر السَّ »َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: 
  كربى للنسائيالسنن ال« َسنَػتَػُْتِ اْلَماِضَيَة َواْلُمْستَػَقبَػَلةَ 

  
 ىل يصـو قبلو يـو وبعده يـو: ا١تسألة السابعة 

 رواه مسلم  ما 
ثَػَنا ابْ ٖٗٔٔ) - ٖٖٔ ثَػَنا اٟتََْسُن ْبُن َعِليٍّ اْٟتُْلَواِنُّ، َحدَّ ُن َأيب َمْرمَيَ، ( وَحدَّ

َع َأاَب َغطََفاَف ْبَن َطرِيٍف  َثٍِت ِإْٝتَاِعيُل ْبُن أَُميََّة، أَنَُّو ٝتَِ ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن أَيُّوَب، َحدَّ َحدَّ
ـَ  ُهَما، يَػُقوُؿ: ِحَُت َصا ْعُت َعْبَد هللِا ْبَن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعنػْ اْلُمرِّيَّ، يَػُقوُؿ: ٝتَِ



لَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػْوـَ َعاُشورَاَء َوَأَمَر ِبِصَياِمِو قَاُلوا: ََي َرُسوَؿ هللِا َرُسوُؿ هللِا صَ 
ُمُو اْليَػُهوُد َوالنََّصاَرى فَػَقاَؿ َرُسوُؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم:  فَِإَذا  »ِإنَُّو يَػْوـٌ تُػَعظِّ

ـُ اْلُمْقِبُل ِإْف َشاَء هللاُ  ـُ « ُصْمَنا اْليَػْوـَ التَّاِسعَ  َكاَف اْلَعا قَاَؿ: فَػَلْم َيَِْت اْلَعا
َ َرُسوُؿ هللِا   رواه مسلم .َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ اْلُمْقِبُل، َحىتَّ تُػُويفِّ

 
ثَػَنا وَِكيٌع، َعِن   - ٖٗٔ َبَة، َوأَبُو ُكَرْيٍب، قَااَل: َحدَّ ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيػْ وَحدَّ

 -َلَعلَُّو قَاَؿ:  -ِن َأيب ِذْئٍب، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن َعبَّاٍس، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ُعَمَْتٍ، ابْ 
ُهَما، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس َرِضَي هللاُ َعنػْ

َويف ِرَوايَِة َأيب َبْكٍر: قَاَؿ: يَػْعٍِت « نَّ التَّاِسعَ لَِئْن بَِقيُت ِإذَل قَاِبٍل َْلَُصومَ »َوَسلََّم: 
 مسلمرواه   .يَػْوـَ َعاُشورَاءَ 

َواْختَػَلَف َأْىُل الِعْلِم يف يَػْوـِ َعاُشورَاَء فَػَقاَؿ بَػْعُضُهْم: يَػْوـُ التَّاِسِع، وقَاَؿ بَػْعُضُهْم: 
قَاَؿ: ُصوُموا التَّاِسَع َوالَعاِشَر َوَخاِلُفوا  َوُرِوَي َعِن اْبِن َعبَّاٍس أَنَّوُ يَػْوـُ الَعاِشِر، 

 اليَػُهوَد.
، َوَأْٛتَُد، َوِإْسَحاؽُ    .َوهِبََذا اٟتَِديِث يَػُقوُؿ الشَّاِفِعيُّ

 
 امر الرسوؿ ابلصياـ : ةمناثا١تسألة ال

ثَػَنا َحاُِتٌ يَػْعٍِت اْبَن ِإْٝتَاِعيَل، ٖ٘ٔٔ) - ٖ٘ٔ  َبُة ْبُن َسِعيٍد، َحدَّ ثَػَنا قُػتَػيػْ ( َحدَّ
َعْن َيزِيَد ْبِن َأيب ُعبَػْيٍد، َعْن َسَلَمَة ْبِن اْْلَْكوَِع َرِضَي هللاُ َعْنُو، أَنَُّو قَاَؿ: بَػَعَث 

 ِمْن َأْسَلَم يَػْوـَ َعاُشورَاَء، فََأَمَرُه َأْف يُػَؤذَِّف يف َرُسوُؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم رَُجاًل 
رواه ( َمْن َكاَف دَلْ َيُصْم، فَػْلَيُصْم َوَمْن َكاَف َأَكَل، فَػْليُِتمَّ ِصَياَمُو ِإذَل اللَّْيلِ )النَّاِس: 

 .مسلم



ثَػنَ ٖٙٔٔ) - ٖٙٔ َثٍِت أَبُو َبْكِر ْبُن ََنِفٍع اْلَعْبِديُّ، َحدَّ ا ِبْشُر ْبُن اْلُمَفضَِّل ( وَحدَّ
ثَػَنا َخاِلُد ْبُن ذَْكَواَف، َعِن الرُّبَػيِِّع بِْنِت ُمَعوِِّذ اْبِن َعْفَراَء، قَاَلْت:  ْبِن اَلِحٍق، َحدَّ
َأْرَسَل َرُسوُؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َغَداَة َعاُشورَاَء ِإذَل قُػَرى اْْلَْنَصاِر، الَّيِت 

َمْن َكاَف َأْصَبَح َصاِئًما، فَػْليُِتمَّ َصْوَمُو، َوَمْن َكاَف َأْصَبَح ُمْفِطًرا، )َمِديَنِة: َحْوَؿ الْ 
ُهْم ِإْف  (فَػْليُِتمَّ بَِقيََّة يَػْوِموِ  َغاَر ِمنػْ َيانَػَنا الصِّ ـُ ِصبػْ َفُكنَّا، بَػْعَد َذِلَك َنُصوُمُو، َوُنَصوِّ

، فَػَنْجَعُل ٢َتُُم اللُّْعَبَة ِمَن اْلِعْهِن، فَِإَذا َبَكى َأَحُدُىْم َشاَء هللاُ، َوَنْذَىُب ِإذَل اْلَمْسِجدِ 
ْفطَارِ  ُه ِعْنَد اإْلِ َناَىا ِإَيَّ  رواه مسلم .َعَلى الطََّعاـِ َأْعطَيػْ

َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َأْٛتََد ْبِن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن يُوُنَس أَبُو َحِصٍُت، قَاَؿ: َأْخبَػَرََن  - ٕٖٕٓ
ثَػنَ  ، قَاَؿ: قَاَؿ َحدَّ ، َعْن ٤ُتَمَِّد ْبِن َصْيِفيٍّ ثَػَنا ُحَصُْتٌ، َعْن الشَّْعيبِّ ثَػٌر، قَاَؿ: َحدَّ ا َعبػْ

فَػَقاُلوا:  (َأِمْنُكْم َأَحٌد َأَكَل اْليَػْوـَ؟)َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػْوـَ َعاُشورَاَء: 
ـَ، َوِمنَّا َمْن دلَْ  فََأ٘تُّوا بَِقيََّة يَػْوِمُكْم، َوابْػَعُثوا ِإذَل َأْىِل ) َيُصْم، قَاَؿ: ِمنَّا َمْن َصا

 .صحَّحو اْللباِنو  النسائيرواه ( اْلَعُروِض، فَػْليُِتمُّوا بَِقيََّة يَػْوِمِهمْ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :والعشرين  السابعاٟتديث 
ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد ا  -ٖٗٔ٘ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ، َأْخبَػَرِن ََنِفٌع، َعِن اْبِن َحدَّ َّللَِّ

اَلَعَن النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم بَػُْتَ رَُجٍل َواْمَرَأٍة ِمَن اْلَْنَصاِر، )قَاَؿ:  ُعَمَر،
نَػُهَما  (َوفَػرََّؽ بَػيػْ

 )اَبُب التػَّْفرِيِق بَػُْتَ ا١تَُتاَلِعنَػُْتِ(

 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

     .التػَّْفرِيِق بَػُْتَ ا١تَُتاَلِعنَػُْتِ فرقة مؤبدة من اوؿ ما يقع اللعاف : منطوؽ اٟتديث

   .الذىاب اذل القاضي الشرعي عند حصولو:  مفهـو اٟتديث

  ا١تسألة الثانية: 

 من اْلحكاـ ا١تًتَتِّبة على اللِّعاِف: نَفُي الزَّوِج اٟتَْمَل منو 

نفى َٛتَْلها، فإنَّو ينتفي عنو، وىذا َمذَىُب إذا الَعَن الزَّوُج امرأتَو وىي حاِمٌل و 
، وبو قاؿ ابُن الَقيِِّم  للحنابِلِة اختاره ابُن ُقدامَة ، وىو َقوٌؿ ، والشَّاِفعيَِّة ا١تاِلكيَِّة 

نقيطيُّ ، وابُن ُعثيمُت ، والصَّنعاِنُّ   .، والشَّوكاِنُّ ، والشِّ

 أوَّاًل: ِمَن السُّنَّةِ  اْلِدلَُّة:

)سألُت أنَس بَن ماِلٍك، وأَن أرى أفَّ عنَده منو ِد بِن سَتين قاؿ: عن ٤تمَّ  -ٔ
ِعلًما، فقاؿ: إفَّ ِىالَؿ بَن أَُميََّة َقَذؼ امرأتَو بَشريِك ابِن َسحماَء، وكاف أخا 



، قاؿ: فالَعَنها، فقاؿ  الرباِء بِن مالٍك ْلمِّو، وكاف أوََّؿ رُجٍل الَعَن يف اإلسالـِ
َقضيَء  ىا، فإف جاءت بو أبَيَض َسِبطًا هللاُ عليو وسلَّم: أبِصرو َرسوُؿ هللا صلَّى 

َٛتَْش السَّاَقُِت   ،  ًدا الَعيَنُِت  ، فهو ٢ِتالِؿ بِن أميََّة، وإْف جاءت بو أكَحَل َجعْ 
ا جاءت بو أكَحلَ  َجْعًدا َٛتَْش  فهو ِلَشريِك ابِن َسْحماَء. قاؿ: فأُنِبْئُت أهنَّ

 .السَّاَقُِت(

 الدَّاللِة:َوجُو 

أفَّ النيبَّ صلَّى هللاُ عليو وسلَّم الَعَن بَُت ىالِؿ بِن أميََّة وَزوجِتو، وكانت حاِماًل، 
 . الٌؿ اٟتَْملَ ونفى ىِ 

)أفَّ رُجاًل أتى رسوَؿ هللِا صلَّى هللاُ عليِو وسلََّم فقاؿ: عن َسهِل بِن َسعٍد:  -ٕ
رُجاًل، أيقتُػُلو فَتقُتلونَو، أـ كيف يَفَعُل؟ َي رسوَؿ هللِا، أرأيَت رُجاًل رأى مع امرأتِو 

فأنزؿ هللاُ فيهما ما ذُِكَر يف الُقرآِف ِمَن التَّالُعِن، فقاؿ لو َرسوُؿ هللِا صلَّى هللاُ 
عليِو وسلََّم: قضى هللاُ فيَك ويف امرأِتك، وكانت حاِماًل، فأنَكَر َٛتَْلها، وكاف 

وَتِرَث منو ما فَػَرَض هللاُ ُة يف ا١تَتاِث: أْف َيرِثَها ابُنها يُدَعى إليها، ُثَّ َجَرت السُّنَّ 
 ( .٢تا

اثنًيا: أفَّ الزَّوَج قد ٯتوُت قَبَل الِوالدِة، فلو دل ُيالِعْن َٟتَِقو الَوَلُد؛ ْلفَّ النََّسَب ال 
 . سُقُط عنو بذلك ُمؤنُة َٕتهيزِهينَقِطُع اب١توِت، وْلنَّو قد يَ 

 .أقوى ِمَن الرُّؤيِة؛ ْلنَّو قد ظَهَرت فيو َٙترُة الِفعلِ  اثلثًا: أفَّ نَفَي اٟتَملِ 

 



 ا١تسألة الثالثة:

 : من اْلحكاـ ا١تًتَتِّبة على اللِّعاِف: نَفُي الزَّوِج الوَلَد منو

إذا الَعَن الزَّوُج امرأتَو ونفى الَوَلَد يف ِلعانِو، ينتفي الوَلُد بنَػْفِيو، وىذا ابتِّفاِؽ 
 .، واٟتَنابِلةِ ، وا١تاِلكيَِّة ، والشَّاِفعيَِّة اٟتََنفيَِّة يَِّة اْلربَعِة  ا١تَذاِىِب الِفقه

 اْلِدلَُّة:

 أوَّاًل: ِمَن السُّنَّةِ 

)فقاؿ النيبُّ صلَّى هللاُ عليو وسلَّم: ِىالِؿ بِن أَميََّة وامرأتِو:  يف حديِث تالُعنِ  -ٔ
َ السَّاَقُِت   ، ْليَػَتُِت َعيَنُِت، ساِبَغ اْلَ أبِصروىا، فإف جاءت بو أكَحَل ال ، َخَدَّلَّ

فهو ِلَشريِك ابِن َسحماَء، فجاءت بو كذلك، فقاؿ النيبُّ صلَّى هللاُ عليو وسلَّم: 
 .تاِب هللِا لكاف رل و٢تا شأٌف(لوال ما مضى ِمن ك

 )أفَّ رَُجاًل الَعَن امرأتَو يف زَمِن النيبِّ صلَّىابِن ُعَمَر َرِضَي هللا عنهما: عن  -ٕ
نهما، هللاُ عليو وسلَّم، وانتفى ِمن وَلِدىا، فَفرَّؽ النيبُّ صلَّى هللاُ عليو وسلَّم بي

 .وأٟتََق الوَلَد اب١ترأِة(

اثنًيا: ْلفَّ الَقذَؼ إذا كاف ابلَوَلِد فَغَرُض الزَّوِج أف ينفَي ولًدا ليس منو يف َزعِمو، 
 . َب النَّفُي؛ ٖتقيًقا لَغَرِضوفوجَ 

 

 



  :بعةالراا١تسألة 

 : من اْلحكاـ ا١تًتَتِّبة على اللِّعاِف: ُسقوُط َحدِّ الَقْذِؼ عن الزَّوجِ 

يًتتَُّب على اللِّعاِف ُسقوُط َحدِّ الَقذِؼ عن الزَّوِج إذا َُتَّ ِلعانُو، وذلك ابتِّفاِؽ 
 . ٟتَنابِلةِ عيَِّة ، وا، والشَّافِ هيَِّة اْلربَعِة: اٟتََنفيَِّة ، وا١تاِلكيَِّة ا١تَذاِىِب الِفق

 أوَّاًل: ِمَن السُّنَّةِ  اْلِدلَُّة:

)أفَّ ِىالَؿ بَن أميََّة قَذَؼ امرأتَو عند النَّيبِّ صلَّى هللاُ عليو عن ابِن عبَّاٍس هنع هللا يضر: 
وسلَّم بَشريِك ابِن َسحماَء، فقاؿ النيبُّ صلَّى هللاُ عليو وسلَّم: البيِّنَة أو َحدّّ يف 

َرسوَؿ هللا، إذا رأى أَحُدَن على امرأتِو رُجاًل، يَنطَِلُق يلَتِمُس َظهِرؾ. فقاؿ: َي 
البيِّنَة؟! فجعل النيبُّ صلَّى هللاُ عليو وسلَّم يقوُؿ: البيِّنَة وإالَّ َحدّّ يف َظهِرؾ. فقاؿ 

دِّ، ىالٌؿ: والذي بَعَثك ابٟتَقِّ إِّنِ َلصاِدٌؽ، فَليُنزَِلنَّ هللاُ ما يُػبَػرُِّئ َظهري ِمَن اٟتَ 
فنزؿ جربيُل وأنَزَؿ عليو: َوالَِّذيَن يَػْرُموَف َأْزَواَجُهْم النور فقرأ حىت بَلَغ: ِإْف َكاَف 
ِمَن الصَّاِدِقَُت النور، فانصَرَؼ النيبُّ صلَّى هللاُ عليو وسلَّم فأرَسَل إليها، فجاء 

ا  عَلُم أفَّ أَحدَكمِىالٌؿ فَشِهَد، والنيبُّ صلَّى هللاُ عليو وسلَّم يَقوُؿ: إفَّ هللَا ي
 .كاِذٌب، فهل ِمنكما َتِئٌب ...( اٟتديثَ 

أفَّ النيبَّ صلَّى هللاُ عليو وسلَّم علََّق اٟتَدَّ على البيِّنِة، ُث جاء  َوجُو الدَّاللِة:
 .لَِنفِي اٟتَدِّ، وىو اللِّعافُ القرآُف ٔتَخرٍج 

ـَ بيِّنِتو، وبيِّنتُ   .ُتسِقُط اٟتَدَّ، كذلك ِلعانُو واثنًيا: ْلفَّ َشهادتَو أُقيَمت َمقا



 ا١تسألة ا٠تامسة:

 :من اْلحكاـ ا١تًتَتِّبة على اللِّعاِف: ُسقوُط َحدِّ الزَِّن عن ا١تَرأِة   

هيَِّة يًتتَُّب على ِلعاِف الزَّوجِة ُسقوُط َحدِّ الزَِّن عنها، وذلك ابتِّفاِؽ ا١تَذاِىِب الِفق
، وُحِكَي اإلٚتاُع على  ، واٟتَنابِلِة ، والشَّاِفعيَِّة ِة ، وا١تاِلكيَّ اْلربَعِة: اٟتََنفيَِّة 

   ذلك. 

 أوَّاًل: ِمَن الِكتابِ اْلِدلَُّة:  

َها اْلَعَذاَب َأْف َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَداٍت اِبَّللَِّ ِإنَُّو َلِمَن )َقولُو تعاذل:  َوَيْدرَأُ َعنػْ
 . ٛالنور:  (اْلَكاِذِبُتَ 

 َوجُو الدَّاللِة:

َها اْلَعَذاَب أي: يَ قَ   .دَفُع عنها اٟتَدَّ إْف الَعَنتولُو تعاذل: َوَيْدرَأُ َعنػْ

اثنًيا: ْلنَّو بِلعانِو َحقَّق ِزَنىا، فوجب عليها اٟتَدُّ، كما لو َشِهَد عليها أربعٌة، 
 .اللِّعاُف داِفًعا ٢تذا اٟتَدِّ وُجِعَل 

داِراًئ ٟتَدِّ الَقذِؼ عنو، وَجَعل لِعاَف  اثلثًا: أفَّ هللَا ُسبحانَو جَعَل ِلعاَف الزَّوجِ 
 .اًئ لَعذاِب َحدِّ الزَِّن عنهاالزَّوجِة دارِ 

 

 



 ا١تسألة السادسة:

 : من اْلحكاـ ا١تًتَتِّبة على اللِّعاِف: ثُبوُت الُفرقِة بَُت الزَّوَجُتِ 

هيَِّة ذاِىِب الِفقيًتتَُّب على اللِّعاِف ثُبوُت الُفرقِة بَُت الزَّوَجُِت، وذلك ابتِّفاِؽ ا١تَ 
 . اْلربَعِة: اٟتََنفيَِّة ، وا١تاِلكيَِّة ، والشَّاِفعيَِّة ، واٟتَنابِلةِ 

 أوَّاًل: ِمَن السُّنَّةِ اْلِدلَُّة:   

 .( وسلَّم: )ال سبيَل لك عليها َقولُو صلَّى هللاُ عليو -ٔ

سوَؿ هللِا َصلَّى هللاُ )أفَّ رَ َر َرِضَي هللا عنهما أخبَػَره: عن َنفٍع، أفَّ ابَن ُعمَ  -ٕ
 .ٍل وامرأٍة َقَذَفها، وأحَلَفهما(عليو وسلَّم فَػرَّؽ بُت رجُ 

)الَعَن النَّيبُّ صلَّى هللاُ عليو وسلَّم بُت ؿ: عن ابِن ُعَمَر َرِضَي هللا عنهما قا -ٖ
 .ِمن اْلنصاِر، وفَػرَّؽ بيَنهما( رُجٍل وامرأةٍ 

ما ال َي  تَِلفاِف، فلم يُكْن يف بقاِء النِّكاِح فاِئدٌة.اثنًيا: ْلفَّ الظَّاِىَر أهنَّ

 

 

 

 

 



 :والعشرين  الثامناٟتديث 
َثٍِت ََنِفٌع، َعْن َعْبِد  - ٕٕ٘٘ ، َحدَّ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

ََتبَػَعُو اْبُن  (وـِ اٟتُُمِر اَْلْىِليَّةِ نَػَهى النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن ٟتُُ )قَاَؿ: ، اَّللَِّ 
، َعْن َسادلٍِ  ، َعْن ََنِفٍع، َوقَاَؿ أَبُو ُأَساَمَة، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ  ا١تَُباَرِؾ، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ

 )اَبُب ُٟتُوـِ اٟتُُمِر اإِلْنِسيَِّة(
بَػَر(  )اَبُب َغْزَوِة َخيػْ

 
 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:
    .النهي َعْن أكل ُٟتُوـِ اٟتُُمِر اَْلْىِليَّةِ  : منطوؽ اٟتديث
النهي عن عمـو ما هني عن أكلو سواء ما ذكر يف القراف أو  : مفهـو اٟتديث

 الّسنة.
 ُٟتُوـِ اٟتُُمِر اَْلْىِليَّةِ  أكلنَػَهى النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن التقدير : 

 لبخاريما رواه ا :ا١تسألة الثانية 
بَػرَ    اَبُب َغْزَوِة َخيػْ

ثَػَنا  - ٜٜٔٗ ثَػَنا َعْبُد الَوىَّاِب، َحدَّ ثَػَنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْبِد الَوىَّاِب، َحدَّ َحدَّ
ُ َعْنُو، َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  أَيُّوُب، َعْن ٤ُتَمٍَّد، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ

      َجاَءُه َجاٍء، فَػَقاَؿ: ُأِكَلِت اٟتُُمُر، َفَسَكَت، ُثَّ َأََتُه الثَّانَِيَة  َعَلْيِو َوَسلَّمَ 
فَػَقاَؿ: ُأِكَلِت اٟتُُمُر، َفَسَكَت، ُثَّ َأََتُه الثَّالِثََة فَػَقاَؿ: أُْفِنَيِت اٟتُُمُر، فَأََمَر ُمَناِدًَي 

. فَُأْكِفَئِت (َهَياِنُكْم َعْن ُٟتُوـِ اٟتُُمِر اَْلْىِليَّةِ ِإفَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُو يَػنػْ )فَػَناَدى يف النَّاِس: 
 .الُقُدوُر َوِإنػََّها لَتَػُفوُر اِبللَّْحمِ 



)أفنيت( أهني وجودىا من كثرة ما ذبح منها. )فأكفئت( قلبت وألقي  الشرح :
 .ما فيها. )لتفور( يشتد غلياهنا

 
َثٍِت ُعبَػْيُد ْبُن ِإْٝتَاِعيَل، عَ  - ٕ٘ٔٗ ، َعْن ََنِفٍع، َحدَّ ْن َأيب ُأَساَمَة، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ

ُهَما، َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم  ُ َعنػْ ، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ نَػَهى )َوَسادلٍِ
، َوَعْن ُٟتُوـِ اٟتُُمِر اَْلْىِليَّةِ  بَػَر َعْن َأْكِل الثُّوـِ ُىَو )َعْن َأْكِل الثُّوـِ  نَػَهى (يَػْوـَ َخيػْ

 .ادلٍِ َوُٟتُوـِ اٟتُُمِر اَْلْىِليَِّة " َعْن سَ  (َعْن ََنِفٍع َوْحَدُه،
 

ثَػَنا َٛتَّاُد ْبُن زَْيٍد، َعْن َعْمٍرو، َعْن  - ٜٕٔٗ ثَػَنا ُسَلْيَماُف ْبُن َحْرٍب، َحدَّ َحدَّ
، َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اَّللَِّ رَ  ُهَما، قَاَؿ: ٤ُتَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ُ َعنػْ نَػَهى َرُسوُؿ اَّللَِّ )ِضَي اَّللَّ

بَػَر َعْن ُٟتُوـِ اٟتُُمِر اَْلْىِليَّةِ   (، َورَخََّص يف ا٠تَْيلِ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػْوـَ َخيػْ
 

 ا١تسألة الثالثة:
 ما رواه البخاري

 )اَبُب ُٟتُوـِ اٟتُُمِر اإِلْنِسيَِّة(
ثَػَنا ٤تَُ  - ٕٛ٘٘ ، َعْن أَيُّوَب، َعْن َحدَّ ، َأْخبَػَرََن َعْبُد الَوىَّاِب الثػََّقِفيُّ مَُّد ْبُن َسالَـٍ

ُ َعْنُو: َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم  ٤ُتَمٍَّد، َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ
َجاٍء، فَػَقاَؿ: ُأِكَلِت اٟتُُمُر، ُثَّ َجاَءُه َجاَءُه َجاٍء، فَػَقاَؿ: ُأِكَلِت اٟتُُمُر، ُثَّ َجاَءُه 

ِإفَّ اَّللََّ َوَرُسوَلُو )َجاٍء، فَػَقاَؿ: أُْفِنَيْت اٟتُُمُر، فََأَمَر ُمَناِدًَي فَػَناَدى يف النَّاِس: 
َهَياِنُكْم َعْن ُٟتُوـِ اٟتُُمِر اَْلْىِليَِّة،  نػََّها لَتَػُفوُر فَُأْكِفَئْت الُقُدوُر، َوإِ  (فَِإنػََّها رِْجسٌ يَػنػْ

 .اِبللَّْحمِ 
 



  ا١تسألة الرابعة :
هنى عن كل ٟتـو اٟتمر اْلىلية اليت أتنس ابلبيوت وينتفع هبا الناس ٓتالؼ 

٢تا صفة خاصة، ونقش خاص يف جلودىا ٥تططة بلونُت ابيض واسود، الوحشية 
حالؿ، وإذل حرمة اْلىلية ذىب اٞتماىَت من السلف  وىي فهي صيد يؤكل

إال ابن عباس فذىب إذل حلها، قاؿ النووي: قاؿ بتحرمي اٟتمر اْلىلية وا٠تلف 
أكثر العلماء من الصحب ومن بعدىم دل ٧تد عن أحد من الصحابة فيو خالؼ 

  .إال عن ابن عباس
 والنهي عن ٟتـو اٟتمر اْلىلية للتحرمي عند اٞتمهور، والرجس: القذر والننت

 وهللا اعلم.
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :اسع والعشرين الت اٟتديث
َثٍِت ََنِفٌع، َعْن  -٘ٙٛ٘ ، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

ُ َعْنُو  ََذ َخاَ٘تًا ِمْن )َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ اٗتَّ
٦تَّا يَِلي َكفَُّو، فَاٗتَََّذُه النَّاُس، فَػَرَمى بِِو َواٗتَََّذ َخاَ٘تًا ِمْن َوِرٍؽ َأْو  َذَىٍب، َوَجَعَل َفصَّوُ 

 (ِفضَّةٍ 
 )اَبُب َخَواتِيِم الذََّىِب(

 )اَبُب َمْن َجَعَل َفصَّ ا٠تَاُتَِ يف َبْطِن َكفِِّو(

 )اَبُب َخاُتَِ الِفضَِّة(

  َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم()اَبُب ااِلْقِتَداِء ِبَِفْػَعاِؿ النَّيبِّ 

 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

       .َوِرؽٍ وال الِفضَّةِ  َخَواتِيمِ ولبس  َخَواتِيِم الذََّىبِ ترؾ لبس  : منطوؽ اٟتديث

 .ااِلْقِتَداِء ِبَِفْػَعاِؿ النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ :  مفهـو اٟتديث

 )اَبُب َخاُتَِ الِفضَِّة( لبخاريا١تسألة الثانية: ما روى ا

، َعْن  - ٙٙٛ٘ ثَػَنا ُعبَػْيُد اَّللَِّ ثَػَنا أَبُو ُأَساَمَة، َحدَّ ثَػَنا يُوُسُف ْبُن ُموَسى، َحدَّ َحدَّ
ُهَما َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم اٗتَََّذ  ُ َعنػْ ََنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

، َخا٘تًَ  ا ِمْن َذَىٍب َأْو ِفضٍَّة، َوَجَعَل َفصَُّو ٦تَّا يَِلي َكفَُّو، َونَػَقَش ِفيِو: ٤ُتَمٌَّد َرُسوُؿ اَّللَِّ



. ُثَّ (اَل أَْلَبُسُو أََبًدا)فَاٗتَََّذ النَّاُس ِمثْػَلُو، فَػَلمَّا رَآُىْم َقِد اٗتََُّذوَىا رََمى بِِو َوقَاَؿ: 
فَػَلِبَس ا٠تَاَُتَ ، فَاٗتَََّذ النَّاُس َخَواتِيَم الِفضَِّة قَاَؿ اْبُن ُعَمَر: اٗتَََّذ َخاَ٘تًا ِمْن ِفضَّةٍ 

بَػْعَد النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم أَبُو َبْكٍر، ُثَّ ُعَمُر، ُثَّ ُعْثَماُف، َحىتَّ َوَقَع ِمْن 
 ُعْثَماَف يف بِْئِر َأرِيسَ 

ثَػَنا َعْبُد اَّللَِّ  - ٚٙٛ٘  ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِديَناٍر، َعْن َحدَّ
ُهَما قَاَؿ: َكاَف َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم  ُ َعنػْ َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َرِضَي اَّللَّ

 فَػنَػَبَذ النَّاُس َخَواتِيَمُهمْ « َبًدااَل أَْلَبُسُو أَ »يَػْلَبُس َخاَ٘تًا ِمْن َذَىٍب، فَػنَػَبَذُه فَػَقاَؿ: 

 ما روى البخاري )اَبُب َمْن َجَعَل َفصَّ ا٠تَاُتَِ يف َبْطِن َكفِِّو( ا١تسألة الثالثة:

٘ٛٚٙ -  ، ثَػَنا ُجَوْيرِيَُة، َعْن ََنِفٍع، َأفَّ َعْبَد اَّللَِّ ثَػَنا ُموَسى ْبُن ِإْٝتَاِعيَل، َحدَّ َحدَّ
ثَُو: َأفَّ النَّيبَّ   َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم اْصطََنَع َخاَ٘تًا ِمْن َذَىٍب، َوَجَعَل َفصَُّو يف َحدَّ

 َ بَػَر، َفَحِمَد اَّللَّ َبْطِن َكفِِّو ِإَذا لَِبَسُو، فَاْصطََنَع النَّاُس َخَواتِيَم ِمْن َذَىٍب، فَػَرِقَي ا١ِتنػْ
  فَػنَػَبَذُه، فَػنَػَبَذ النَّاسُ  (ُتُو، َوِإِّنِ اَل أَْلَبُسوُ ِإِّنِ ُكْنُت اْصطَنَػعْ )َوأَثْػٌَت َعَلْيِو، فَػَقاَؿ: 

 قَاَؿ ُجَوْيرِيَُة: َواَل َأْحِسُبُو ِإالَّ قَاَؿ: يف َيِدِه الُيْمٌَت 

 الرابعة: ما روى البخاري )اَبُب َمْن َحَلَف َعَلى الشَّْيِء َوِإْف دَلْ ٭ُتَلَّْف( ا١تسألة

َبُة، حَ  - ٔ٘ٙٙ ثَػَنا قُػتَػيػْ ُ َحدَّ ثَػَنا اللَّْيُث، َعْن ََنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ دَّ
ُهَما: َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم اْصطََنَع َخاَ٘تًا ِمْن َذَىٍب وََكاَف  َعنػْ

 ِإنَُّو َجَلَس َعَلى يَػْلَبُسُو، فَػَيْجَعُل َفصَُّو يف اَبِطِن َكفِِّو، َفَصَنَع النَّاُس َخَواتِيَم، ُثَّ 



رَبِ فَػنَػَزَعُو، فَػَقاَؿ:  فَػَرَمى  (ِإِّنِ ُكْنُت أَْلَبُس َىَذا ا٠تَاُِتَ، َوَأْجَعُل َفصَُّو ِمْن َداِخلٍ )ا١ِتنػْ
 .فَػنَػَبَذ النَّاُس َخَواتِيَمُهمْ  (َواَّللَِّ اَل أَْلَبُسُو أََبًدا)بِِو ُثَّ قَاَؿ: 

 ة: ا١تسألة ا٠تامس

 )اَبُب ااِلْقِتَداِء ِبَِفْػَعاِؿ النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ  ريما روى البخا

ثَػَنا ُسْفَياُف، َعْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ِديَناٍر، َعِن اْبِن  - ٜٕٛٚ ثَػَنا أَبُو نُػَعْيٍم، َحدَّ َحدَّ
ُهَما، قَاَؿ: اٗتَََّذ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ عَ  ُ َعنػْ َلْيِو َوَسلََّم َخاَ٘تًا ِمْن َذَىٍب، ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

ِإِّنِ اٗتََّْذُت »فَاٗتَََّذ النَّاُس َخَواتِيَم ِمْن َذَىٍب، فَػَقاَؿ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم: 
 .يَمُهمْ ، فَػنَػَبَذ النَّاُس َخَواتِ (ِإِّنِ َلْن أَْلَبَسُو أََبًدا)فَػنَػَبَذُه، َوقَاَؿ: « َخاَ٘تًا ِمْن َذَىبٍ 

 ما روى مسلم )اَبُب َطْرِح َخاُتَِ الذََّىِب(ا١تسألة السادسة: 

ْعُت النَّْضَر ْبَن أََنسٍ ( ٜٕٓٓ) - ٕ٘ ، قَاَؿ: ٝتَِ  َويف َحِديِث اْبِن اْلُمثَػٌتَّ

ثَػَنا اْبُن َأيب َمْرمَيَ، َأْخبَػَرِن ٤ُتَمَّدُ  َثٍِت ٤ُتَمَُّد ْبُن َسْهٍل التَِّميِميُّ، َحدَّ ْبُن َجْعَفٍر،  َحدَّ
َأْخبَػَرِن ِإبْػَراِىيُم ْبُن ُعْقَبَة، َعْن ُكَرْيٍب، َمْوذَل اْبِن َعبَّاٍس، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َعبَّاٍس، 

َأفَّ َرُسوَؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم رََأى َخاَ٘تًا ِمْن َذَىٍب يف َيِد رَُجٍل، فَػنَػَزَعُو 
، َفِقيَل لِلرَُّجِل «يَػْعِمُد َأَحدُُكْم ِإذَل َٚتَْرٍة ِمْن ََنٍر فَػَيْجَعُلَها يف َيِدهِ »َفَطَرَحُو، َوقَاَؿ: 

بَػْعَد َما َذَىَب َرُسوُؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم: ُخْذ َخا٘تََك انْػَتِفْع بِِو، قَاَؿ: اَل 
 . َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ َوهللِا، اَل آُخُذُه أََبًدا َوَقْد َطَرَحُو َرُسوُؿ هللاِ 

 



 ا١تسألة السابعة: ما روى مسلم

َبَة، َوَعْمٌرو النَّاِقُد، َو٤ُتَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد، ( ٜٕٔٓ) - ٘٘ ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيػْ َحدَّ
ثَػَنا ُسْفَياُف ْبنُ  َنَة، َعْن أَيُّوَب ْبِن  َواْبُن َأيب ُعَمَر، َواللَّْفُظ ِْلَيب َبْكٍر، قَاُلوا: َحدَّ ُعيَػيػْ

ُموَسى، َعْن ََنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَؿ: اٗتَََّذ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َخاَ٘تًا ِمْن 
ََذ َخاَ٘تًا ِمْن َوِرٍؽ َونَػَقَش ِفيِو ٤ُتَمٌَّد َرُسوُؿ هللِا، َوقَاَؿ:  اَل )َذَىٍب، ُثَّ أَْلَقاُه، ُثَّ اٗتَّ

ُقْش َأَحٌد َعَلى نَػْقِش َخا٘تَِي َىَذا ، وََكاَف ِإَذا لَِبَسُو َجَعَل َفصَُّو ٦تَّا يَِلي َبْطَن  (يَػنػْ
 .َوُىَو الَِّذي َسَقَط ِمْن ُمَعْيِقيٍب يف بِْئِر َأرِيسٍ َكفِِّو، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٟتديث الثالثُت:
ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن سَ  -ٜٚٗ٘ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ، َأْخبَػَرِن ََنِفٌع، َحدَّ ِعيٍد، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ

َلَعَن النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم الَواِصَلَة َوا١تُْستَػْوِصَلَة، )قَاَؿ: َعِن اْبِن ُعَمَر، 
 (َوالَواِِشََة َوا١تُْستَػْوِِشَةَ 

 ا١تُْستَػْوِِشَِة( )اَببُ    )اَبُب ا١تَْوُصوَلِة(  )اَبُب الَوْصِل يف الشََّعِر(

 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

                        النػََّهى للتحرمي.      و  والوشم الَوْصِل يف الشََّعرِ النػََّهى َعْن :  منطوؽ اٟتديث
ارمة للنجاة من عقوبة هللا يف الدنيا  اْلعماؿاجتناب :  مفهـو اٟتديث

 .واآلخرة

 ريا١تسألة الثانية: ما روى البخا

ثَػَنا ُسْفَياُف، َعْن َمْنُصوٍر، َعْن ِإبْػَراِىيَم،  - ٙٛٛٗ ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن يُوُسَف، َحدَّ َحدَّ
، قَاَؿ:  ُ الَواِِشَاِت َوا١تُوَتِشَماِت، َوا١تُتَػَنمَِّصاِت »َعْن َعْلَقَمَة، َعْن َعْبِد اَّللَِّ َلَعَن اَّللَّ

َا فَػبَػَلَغ َذِلَك اْمَرَأًة ِمْن َبٍِت َأَسٍد يُػَقاُؿ « ِت َخْلَق اَّللَِّ َوا١تُتَػَفلَِّجاِت، لِْلُحْسِن ا١تَُغَتِّ
ُـّ يَػْعُقوَب، َفَجاَءْت فَػَقاَلْت: ِإنَُّو بَػَلَغٍِت َعْنَك أَنََّك َلَعْنَت َكْيَت ٢َٔٗٛتَا ]ص: [ ُأ

ِو َوَسلََّم، َوَمْن ُىَو يف  وََكْيَت، فَػَقاَؿ: َوَما رل أَْلَعُن َمْن َلَعَن َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَليْ 
، فَػَقاَلْت: َلَقْد قَػَرْأُت َما بَػُْتَ اللَّْوَحُْتِ، َفَما َوَجْدُت ِفيِو َما تَػُقوُؿ، قَاَؿ:  ِكَتاِب اَّللَِّ



 لَِئْن ُكْنِت قَػَرْأتِيِو َلَقْد َوَجْدتِيِو، َأَما قَػَرْأِت: }َوَما آََتُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكمْ 
[؟ قَاَلْت: بَػَلى، قَاَؿ: فَِإنَُّو َقْد نَػَهى َعْنُو، قَاَلْت: فَِإِّنِ َٚعْنُو فَانْػتَػُهوا{ ]اٟتشر: 

َأَرى َأْىَلَك يَػْفَعُلونَُو، قَاَؿ: فَاْذَىيب فَاْنظُِري، َفَذَىَبْت فَػَنَظَرْت، فَػَلْم تَػَر ِمْن 
ًئا، فَػَقاَؿ: َلْو َكاَنْت َكَذِلَك مَ   .ا َجاَمْعتُػَهاَحاَجِتَها َشيػْ

 

  ا١تسألة الثالثة:

َعِن النَّيبِّ  –رضى هللا عنو  –يف الصحيحُت واللفظ للبخاري : ) َعْن َأِِب ُىَريْػَرَة 
ُ اْلَواِصَلَة َواْلُمْستَػْوِصَلَة ، َواْلَواِِشََة َواْلُمْستَػْوِِشََة » قَاَؿ  –ملسو هيلع هللا ىلص  –  «َلَعَن اَّللَّ

فظ للبخاري )َعْن َعْلَقَمَة قَاَؿ َلَعَن َعْبُد اَّللَِّ اْلَواِِشَاِت ، ويف الصحيحُت والل
َاِت َخْلَق اَّللَِّ .َواْلُمتَػَنمَِّصاِت ، َواْلُمتَػَفلَِّجاِت لِْلُحْسِن ، ا  ْلُمَغَتِّ

ُـّ يَػْعُقوَب َما َىَذا قَاَؿ َعْبُد اَّللَِّ َوَما رلَ اَل أَْلَعُن َمْن َلَعَن َرسُ  وُؿ اَّللَِّ ، َوَِّف  فَػَقاَلْت ُأ
 ِكَتاِب اَّللَِّ . قَاَلْت َواَّللَِّ َلَقْد قَػَرْأُت َما بَػُْتَ اللَّْوَحُْتِ َفَما َوَجْدتُُو .

قَاَؿ َواَّللَِّ لَِئْن قَػَرْأتِيِو لََقْد َوَجْدتِيِو ) َوَما آََتُكُم الرَُّسوُؿ َفُخُذوُه َوَما نَػَهاُكْم َعْنُو 
 فَانْػتَػُهوا (

ن الفطرة واليسر، واإلنساف مفطور على حب الزينة واٞتماؿ، وقد اإلسالـ دي
 شرع هللا لعباده التزين والعناية اب١تظهر ،بل طلب منهم ذلك عند كل مسجد،

  



 قاؿ هللا تعاذل :

ـَ ُخُذوا زِينَػَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجٍد( االعراؼ   ،ٖٔ)ََي َبٍِت آَد

نوثتها، وتلبيًة لنداء الفطرة فيها، فرخص ٢تا وُعٍت اإلسالـ بزينة ا١ترأة مراعاًة ْل
 ما دل يرخص للرجل، فأبيح ٢تا اٟترير ،والتحلي ابلذىب،  دوف الرجاؿ.

 ولكن من الضوابط ا٠تاصة بزينة ا١ترأة:

سًت الزينة ،والبعد عن التربج ،وٕتنب إظهارىا للرجاؿ اْلجانب، ومراعاة 
 اة حدود الزينة أماـ النساء .القصد واالعتداؿ ، والبعد عن اإلسراؼ، ومراع

ومن ضوابط زينة ا١ترأة أيضا : أال تكوف ٥تالفة للشرع اٟتكيم ، فمن أنواع 
الزينة اليت هنى عنها هللا ورسولو ،ما تضمنتو بعض اْلحاديث الصحيحة ،واليت 

 ذكرتكم ببعضها يف بداية ىذه ا٠تطبة ، ومنها قلو ملسو هيلع هللا ىلص :

 «اْلَواِصَلَة َواْلُمْستَػْوِصَلَة ، َواْلَواِِشََة َواْلُمْستَػْوِِشََة  َلَعَن اَّللَُّ »   

َاِت َخْلَق اَّللَِّ  (  وقولو ملسو هيلع هللا ىلص : )َواْلُمتَػَنمَِّصاِت ، َواْلُمتَػَفلَِّجاِت لِْلُحْسِن ، اْلُمَغَتِّ

 وىي : فهذه أربعة من أنواع الزينة ،هنى عنها رسولو هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ) وصل الشعر ، والوشم ، والنمص ، وتفليج اْلسناف (

ُ اْلَواِصَلَة َواْلُمْستَػْوِصَلَة ( ، فاللعن ىو الطرد من رٛتة هللا  أما قولو ملسو هيلع هللا ىلص )َلَعَن اَّللَّ
َْت   .، واْلبعاد من ا٠تَْ



 وقد جاء يف كتاب شرح النووي على مسلم قولو :  

 تصل شعر ا١ترأة بشعر آخر ، وا١تستوصلة اليت تطلب وأما الواصلة فهي اليت
من يفعل هبا ذلك ، ويقاؿ ٢تا : موصولة . وىذه اْلحاديث صر٭تة يف ٖترمي 

 الوصل ، ولعن الواصلة وا١تستوصلة مطلقا ، وىذا ىو الظاىر ا١تختار ،

وقاؿ الليث بن سعد : النهي ٥تتص ابلوصل ابلشعر ، وال ِبس بوصلو بصوؼ 
  ىا .وخرؽ وغَت 

َوِفيِو َأفَّ اللَّْعَن أَْيًضا ِمَن اْلَمَعاِصي الشَِّديَدِة اْلُقْبِح َولَْيَس ِفيِو أَنَُّو َكِبَتٌَة فَِإنَُّو  
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ ُتْكِثْرَف اللَّْعَن َوالصَِّغَتَُة ِإَذا ُأْكِثَرْت َصاَرْت َكِبَتًَة َوَقْد  َصلَّى اَّللَّ

 َعَلْيِو َوَسلََّم َلْعُن اْلُمْؤِمِن َكَقْتِلِو َواتػََّفَق اْلُعَلَماُء َعَلى َٖتِْرمِي اللَّْعِن قَاَؿ َصلَّى اَّللَُّ 
بْػَعاُد ِمْن َرْٛتَِة اَّللَِّ تَػَعاذَل َفاَل ٬َتُوُز أَ  بْػَعاُد َوالطَّْرُد َويف الشَّرِْع اإْلِ ْف فَِإنَُّو يف اللَُّغِة اإْلِ

َعَد ِمْن َرْٛتَِة  اَّللَِّ تَػَعاذَل َمْن اَل يُػْعَرَؼ حالو وخا٘تة أمره َمْعرَِفًة َقْطِعيًَّة َفِلَهَذا قَاُلوا يُػبػْ
اَل ٬َتُوُز َلْعُن أحد بعينو مسلما كاف أو كافرا َأْو َدابًَّة ِإالَّ َمْن َعِلْمَنا بَِنصٍّ َشْرِعيٍّ 

َوَأمَّا اللَّْعُن اِبْلَوْصِف ْهٍل َوِإْبِليَس أَنَُّو َماَت َعَلى اْلُكْفِر َأْو ٯَتُوُت َعَلْيِو َكَأيب جَ 
فَػَلْيَس ْتََراـٍ َكَلْعِن اْلَواِصَلِة َواْلُمْستَػْوِصَلِة َواْلَواِِشَِة َواْلُمْستَػْوِِشَِة َوآِكِل الرِّاَب 

يػََّر َمَناَر اْْلَْرِض َوُموِكِلِو َواْلُمَصوِّرِيَن َوالظَّاِلِمَُت َواْلَفاِسِقَُت َواْلَكاِفرِيَن َوَلْعِن َمْن غَ 
ْساَلـِ َحَداًث َأْو  َر َمَوالِيِو َوَمِن انْػَتَسَب ِإذَل َغَْتِ أَبِيِو َوَمْن َأْحَدَث يف اإْلِ َوَمْن تَػَوذلَّ َغيػْ

إبطالقو على اْلوصاؼ آَوى ٤ُتِْداًث َوَغَْتِ َذِلَك ٦تَّا َجاَءْت بِِو النُُّصوُص الشَّْرِعيَُّة 
ُ َأْعَلُم(  فِ ال على اْْلَْعَيا  َواَّللَّ



وقاؿ القاضي : فأما ربط خيوط اٟترير ا١تلونة و٨توىا ٦تا ال يشبو الشعر فليس 
ٔتنهي عنو ؛ ْلنو ليس بوصل ، وال ىو يف معٌت مقصود الوصل ، إ٪تا ىو 

 للتجمل والتحسُت .

: أف يُغرز اٞتلد إببرة، ُث ٭تشى أما قولو ملسو هيلع هللا ىلص : )َواْلَواِِشََة َواْلُمْستَػْوِِشََة ( : فالوشم
و٦تا استحدث من أساليب بكحل أو نيل، فيزرؽ أثره، أو ٮتضر ، وىو ٤تـر ، 

 الوشم:

أف ٭تدد شكل العينُت والشفتُت ُث ينقش عليها ابإلبر و٭تشى ا١توضع ابللوف 
ا١تطلوب، فتصبح العيناف كحيلتُت على الدواـ، وتصبح الشفتاف دائميت 

 فعل ينطبق عليو حكم الوشم، وٚتيعها يدخل يف اٟترمة . اٟتمرة، وىذا ال

أما استخداـ ا١تساحيق وأدوات التجميل إذا دل يكن فيها مضرة وحصل ىذا 
بقصد واعتداؿ، علما ِبف اْلطباء ينصحوف بعدـ استخداـ أدوات التجميل 
عموماً وا١تكياجات إال يف حاالت قليلة وعدـ ا١تواظبة على استخدامها ْلف 

مواد كيميائية تؤثر على نضارة البشرة وحيويتها يف ا١تستقبل، وغالباً ما  فيها
                                      تؤدي إذل ظهور التجاعيد مبكراً يف البشرة.

ُث أنيت إذل قولو ملسو هيلع هللا ىلص : )َواْلُمتَػَنمَِّصاِت ( : فالنامصة: ىي اليت تنتف الشعر من 
مصة: اليت أتمر من يفعل هبا ذلك ، والنمص والنتف سواء، وال وجهها، وا١تتن

ٮتتص النمص ابٟتاجبُت بل يشمل أخذ الشعر من الوجو،ويستثٌت من ٖترمي 
النمص، إزالة ما نبت يف وجو ا١ترأة، من ٟتية، وشارب، فال ٭تـر إزالتهما، بل 

 يستحب، ْلف النهي إ٪تا ىو ١تا يف اٟتواجب، وما يف أطراؼ الوجو.



قاؿ ابن اْلثَت: لكن إذا نبت للمرأة شعر يف شارهبا أو ٟتيتها أو خدىا فال ِبس 
 إبزالتو ْلنو خالؼ ا١تعتاد وىو مشوه للمرأة.

 وكذلك إذا طاؿ شعر اٟتاجب ونزؿ على العُت فيزاؿ ما يؤذي منو،

ومن اْلمور ادثة يف النمص أف تزيل ا١ترأة كامل اٟتاجب وتضع خطاً مكانو، 
 اْلمور سواء اإلزالة الكاملة أو التخفيف منهي عنها. وكل ىذا

والنمص من كبائر الذنوب، سواء أكاف بنتف اٟتاجب، أو قص اٟتاجب، أو 
حلق اٟتاجب، أو ِبي وسيلة حديثة، ابلليزر، أو بغَته، فهو ٪تص، ومنهن من 

فقدت عقلها فهي تزيل شعر اٟتاجب ابلكلية وترسم مكانو رٝتاً، وٕتعل مكانو 
 اً، فهذا حراـ،وِش

وأما قولو ملسو هيلع هللا ىلص : )َواْلُمتَػَفلَِّجاِت ِلْلُحْسِن ( : الفلج: ىي فرجة ما بُت الثناَي 
ن ذلك ِبسناهنن رغبة يف التحسُت والرابعيات، وا١تتفلجات: النساء الاليت يفعل

ىو  أما إذا احتيج إليو لعالج، أو عيب يف السن، فال ِبس بو، ْلف اّرـ إ٪تا
 ا١تفعوؿ لطلب اٟتسن، والتجميل، والتغيَت ٠تلق هللا عّز وجّل.

أما إذا كانت اْلسناف فيها تشويو وٖتتاج إذل عملية تعديل إلزالة ىذا التشويو   
أو فيها تسوس واحتاجت إذل إصالحها من أجل إزالة ذلك، فال ِبس ْلف ىذا 

 ة ٥تتصة.من ابب العالج وإزالة التشويو ويكوف ذلك على يد طبيب

َاِت َخْلَق اَّللَِّ  (، فمن ذلك التغيَت ابلوشم أو النمص أو  ويف قولو ملسو هيلع هللا ىلص : )اْلُمَغَتِّ
تفليج اْلسناف أو وصل الشعر؛ ١تا يف ذلك من طاعة للشيطاف؛ فقد توعد 



ُفَّ َخْلَق  اَّللَِّ ﴾ بذلك كما حكى هللا تعاذل بقولو تعاذل : ﴿ َوآَلُمَرنػَُّهْم فَػَليُػَغَتِّ
 (.ٜٔٔ)النساء 

فمن سبل الشيطاف إذف تغيَت خلق هللا ابإلضافة إذل تغيَت دين هللا، فهو ٭تاوؿ 
أف يبدؿ التوحيد إذل الشرؾ، واإلٯتاف إذل الكفر، كما أنو يسعى يف تغيَت خلق 

هللا ٔتا يوحيو إذل ىؤالء البشر من أنواع التغيَتات، تغيَت الصورة، قاؿ ابن عباس 
ُفَّ َخْلَق اَّللِّ( خصي الدواب، وقاؿ آخروف من هنع هللا يضر  يف قولو: )َوآلُمَرنػَُّهْم فَػَليُػَغَتِّ

ا١تفسرين: قطع آذاف الدواب، وقاؿ ابن مسعود يف ا١تراد ابلتغيَت يف اآلية: 
 الوشم والنمص وما جرى ٣ترا٫تا من التصنع للحسن.

خلق عباده مفطوروف على قبوؿ وىذا يتناوؿ أيضاً تغيَت ا٠تلقة الباطنة، فإف هللا 
اٟتق ومعرفة التوحيد، فجاءهتم الشياطُت فاجتالتهم عن ىذا ا٠تلق اٞتميل، 

  وزينت ٢تم الشرؾ، والكفر، والفسوؽ، والعصياف ، 

قاؿ هللا تعاذل :)َوَمن يَػتَِّخِذ الشَّْيطَاَف َولِيِّا مِّن ُدوِف اَّللِّ فَػَقْد َخِسَر ُخْسَراًَن مُِّبيًنا ( 
 .ٜٔٔساء الن

  اٟتكمة يف ىذا التحرمي  

 ٚتيع اْلشياء الواردة يف الشريعة تدور على أمور :  

ما فيها من الغش وا٠تداع، وقد يظهر ِبقل من سنو فيخدع ويتشبع ٔتا دل أواًل : 
 يعط.



التسخط من خلقة هللا، والقدح يف حكمتو، وعدـ الرضا بتقديره وتدبَته،  اثنياً :
 ونو ِبيديهم أحسن من خلقة الرٛتن.واعتقاد أف ما يصنع

فتح الباب للنساء فيؤدي ذلك إذل ار٘تائهن يف أحضاف الغرائز  اثلثاً :
ماس يف قضاء اْلوقات يف الشهوانية، وتقليد الكفار، وتتبع ا١توضات، واالنغ

 .ىات، وإنفاؽ اْلمواؿ اليت سيحاسبهن هللا عليهاىذه الًت 

لزينة ٦تا دل ينو عنو الشرع ، وليس فيو تزوير ، أما ما تتزين بو ا١ترأة من أنواع ا
فهو مباح ٢تا ولو دل تكن ذات زوج ، إذا دل تتزين بو ْلجنيب، وإف كاف اْلفضل 

 ٢تا عدـ ا١تبالغة يف ذلك.                                   

فإذا كانت ذات زوج، فإف طلب منها زوجها ذلك وجب عليها فعلو ْلف التزين 
منعها من الزينة حرمت عليها، ١تا يف ذلك من عصياف أمره، وإف حقو، وإف 

 سكت فلم يطلب ودل ٯتنع كاف اْلمر على اإلابحة اْلصلية، كغَت ذات الزوج.

وقد أابح اإلسالـ للمرأة أف تتزين لزوجها بكل ما تستطيعو من أنواع الزينة 
 ا١تباحة اليت دل يرد نص ٔتنعها وٖترٯتها، ومن ذلك:

 ابٟتناء، روى اإلماـ أٛتد يف ا١تسند )َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت :ا٠تضاب  –

َفَدَخَلْت َعَلىَّ فَػُقْلُت ٢َتَا  َتِضُب َوَتطَيَُّب فَػتَػرََكْتوُ َكاَنِت اْمَرَأُة ُعْثَماَف ْبِن َمْظُعوٍف ٗتَْ 
ـْ ُمِغيٌب فَػَقاَلْت ُمْشِهٌد َكُمِغيٍب.  َأُمْشِهٌد َأ

نْػَيا َواَل يُرِيُد النَِّساَء. قُػْلُت ٢َتَا َما َلِك قَاَلتْ   ُعْثَماُف اَل يُرِيُد الدُّ



 فََأْخبَػْرتُُو ِبَذِلَك فَػَلِقَى ُعْثَمافَ  -ملسو هيلع هللا ىلص-قَاَلْت َعاِئَشُة َفَدَخَل َعَلىَّ َرُسوُؿ اَّللَِّ 

. قَاَؿ . قَاَؿ نَػَعْم ََي َرُسو (ََي ُعْثَماُف أَتُػْؤِمُن ٔتَا نُػْؤِمُن بِِو  )فَػَقاَؿ  فَُأْسَوٌة َما  )َؿ اَّللَِّ
 .(َلَك بَِنا 

ـَ  ثَػْتٍِت َكِرٯتَُة ابْػَنُة ٫َتَّاـٍ قَاَلْت َدَخْلُت اْلَمْسِجَد اْٟتََرا وروى أٛتد يف مسنده : )َحدَّ
َـّ اْلُمْؤِمِنَُت يف اْٟتِنَّاِء فػَ  َها اْمَرَأٌة َما تَػُقورل ََي ُأ َقاَلْت َكاَف فََأْخَلْوُه ِلَعاِئَشَة َفَسأَلَتػْ

يُػْعِجُبُو َلْونُُو َوَيْكَرُه ِر٭َتُو َولَْيَس ٔتَُحرَّـٍ َعَلْيُكنَّ بَػُْتَ ُكلِّ َحْيَضتَػُْتِ َأْو  -ملسو هيلع هللا ىلص-َحِبييب 
 ِعْنَد ُكلِّ َحْيَضٍة ( .

ومن الزينة ا١تباحة : الكحل وكذلك البودرة واٟتمرة، وضابط ذلك كما قاؿ 
 بعض العلماء:

ما يزوؿ وال يثبت وال يستدمي ٬توز استعمالو لكونو ظاىًرا يف أنو ليس من  أف
                                                              طبيعة بشرة ا١ترأة.

ومن الزينة ا١تباحة : استعماؿ الشريط ا١تلوف، وعلى ذلك فليس فيو غش وال 
ات، وذلك لظهوره، ومعرفة أنو ليس تدليس وأمثالو على ضفائر البنات الصغَت 

 من الشعر.

ومن الزينة ا١تباحة : وضع أنواع الزينة على اختالفها على رؤوس النساء، فيما 
يبدو أنو ليس من الشعر يف شيء، وال يراد بو الغش وا٠تداع، كالورود الصناعية 

 واْلشرطة ا١تلونة والفصوص و٨توىا ، ٦تا تضعو النساء على شعورىن.



زينة ا١تباحة : الطيب : فيباح للمرأة أف تتطيب ٔتا شاءت من أنواع ومن ال
العطور، سواء يف بدهنا أو لباسها، وىي مأجورة على حسن ٕتملها وطيبها 

 لزوجها.

ولكن ٭تـر على ا١ترأة مس الطيب إذا أرادت ا٠تروج من بيتها ْلماكن الرجاؿ  
 ت أنظارىم.كا١تساجد واْلسواؽ؛ ْلف ذلك ٭ترؾ شهوة الرجاؿ، ويلف

ُهَما قَاَلْت: قاؿ لََنا َرُسوُؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  فَعْن زَيْػَنَب اْمَرأِة َعْبِدهللا َرِضَي هللاُ َعنػْ

 . أخرجو مسلم.(ِإَذا َشِهَدْت ِإْحَداُكنَّ ا١تَْسِجَد َفال ٘تََسَّ ِطيباً )

  للزوج.ومن الزينة ا١تباحة : تسريح شعر الرأس وتنظيفو والعناية بو ٕتمالً 

أما صبغ شعر الرأس ابلسواد ٕتماًل للزوج فال مانع منو، وأما صبغو ابلسواد 
، وأما صبغ ا١ترأة الشعر اْلسود  للتدليس والتغرير من أجل الزواج فهو ٤تـر

لتحويلو إذل لوف آخر كالذىيب واْلصفر واْلٛتر، فهذا عبث ابلشعر، وال ينبغي 
 يو، والتشبو ابلكافرات.لعاقلة أف تفعلو، ١تا فيو من التشو 

 

 

 

 

 



 : والثالثُت اٟتديث الواحد
َثٍِت ََنِفٌع، َعِن اْبِن  -ٗٗٔٙ ، َحدَّ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

ُهَما،  ُ َعنػْ رِبُوِن َأخْ )قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم: ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ
َا، َواَل َٖتُتُّ َورَقَػَها  (ِبَشَجَرٍة َمثَػُلَها َمَثُل ا١تُْسِلِم، تُػْؤيت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحٍُت إبِِْذِف َرهبِّ

فَػَوَقَع يف نَػْفِسي أَنػََّها النَّْخَلُة، َفَكرِْىُت َأْف أََتَكلََّم، َوُثَّ أَبُو َبْكٍر َوُعَمُر، فَػَلمَّا دَلْ 
، فَػَلمَّا َخَرْجُت َمَع َأيب (ِىَي النَّْخَلةُ )اَؿ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم: يَػَتَكلََّما، قَ 

قُػْلُت: ََي أَبَػَتاُه، َوَقَع يف نَػْفِسي أَنػََّها النَّْخَلُة، قَاَؿ: َما َمنَػَعَك َأْف تَػُقو٢َتَا، َلْو ُكْنَت 
َذا، قَاَؿ: َما َمنَػَعٍِت ِإالَّ َأِّنِ دَلْ َأَرَؾ َوالَ َأاَب َبْكٍر قُػْلتَػَها َكاَف َأَحبَّ ِإرَلَّ ِمْن َكَذا وَكَ 

 َتَكلَّْمُتَما َفَكرِْىتُ 
 )اَبُب ِإْكَراـِ الَكِبَِت، َويَػْبَدأُ اَْلْكبَػُر اِبلَكالَـِ َوالسَُّؤاِؿ(

 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

  .فْضُل النَّخلِة، وَشبَػُهها اب١تُسلمِ :  منطوؽ اٟتديث

ُب مع اْلكابِر واإلخواِف واْلصحاِب، وَحياُء اإلنساِف َْتضرهِتم، ما دل يُػَؤدِّ اْلدَ  
      .إذل تَفويِت َمصلحةٍ 

إْلقاُء العادلِِ ا١تسائَل ا٠تفيََّة على الطَّلبِة؛ لَِيمتِحَن أذىاهَنم وٮَتترِبَ :  مفهـو اٟتديث
 أْفهاَمهم.



يو وسلَّم ُمعلًِّما َحكيًما وُمربًِّيا َعظيًما، كاف النَّيبُّ صلَّى هللاُ علا١تسألة الثانية:  
حِة.  وكاف يُقرُِّب ا١تَفاىيَم للنَّاِس بَضرِب اْلمثاِؿ ا١توضِّ

م كانوا عنَد النَّيبِّ  ويف ىذا اٟتديِث يَرِوي عبُد هللِا بُن ُعمَر رِضَي هللاُ عنهما أهنَّ
ليو وسلَّم أصحابَو َعن َشجرٍة صلَّى هللاُ عليو وسلَّم، فَسَأَؿ النَّيبُّ صلَّى هللاُ ع

ا ال يَتساقُط ورَُقها،  « وال، وال، وال»ُتشِبُو ا١تسلَم، وعدََّد أوصاَفها، فذكر أهنَّ
تُؤيت ُأُكَلها كلَّ »يعٍت أنَّو ذَكَر أوصافًا أخرى، ولكنَّ راوَي اٟتديِث دل يَتذكَّْرىا، 

 ، يعٍت: تُثِمُر ُكلَّما حاَف وقُتها.«حُتٍ 

ا النَّخلُة، ولكنَّو َلمَّا دل ٬تَِْد أحًدا ِمن ِكباِر وقْد ظنَّ ا بُن عمَر رِضَي هللاُ عنهما أهنَّ
أصحاِب النَّيبِّ صلَّى هللاُ عليو وسلَّم أجاَب، اْسَتحَيا ِمَن اإلجابِة ودل يَتكلَّْم؛ 
َتوقَتًا ْلكابِر الصَّحابِة اٟتاضريَن الذين دل يَعرِفوىا، وكاف يف القـو أبو بكٍر 

ا الَّنخلةُ »ُعَمُر َرِضَي هللاُ عنهما، فقاَؿ النَّيبُّ صلَّى هللاُ عليو وسلَّم: و   «.إهنَّ

َي أبتاُه، »فلما قاموا من ٣تِلِسهم قاؿ ابُن ُعمَر ْلبِيو ُعمَر رِضَي هللاُ عنهما: 
ا النَّخلةُ  عو ، فَسأَلو ُعمُر رِضَي هللاُ عنو عن الذي من«وهللِا لقْد وَقَع يف نْفسي أهنَّ

عن اإلجابِة، فذكر لو حياَءه من الكالـِ يف َحضرِة ِكباِر الصَّحابِة وتوقَتَه ٢تم، 
، أي: ِمن «َْلْف تكوَف قُػْلَتها أحبُّ إرلَّ ِمن كذا وكذا»فقاَؿ ُعمُر رِضَي هللاُ عنو: 

َ ُعَمرَ  َرِضَي  ُٛتِر النػََّعِم، كما جاء يف ِروايٍة ُأخرى يف صحيِح ابِن ِحبَّاَف، ولعلَّ ٘تٍتِّ
هللاُ عنو سبُبو ما طُِبع اإلنساُف عليو من ٤تبَِّة ا٠تَِت لَنْسِلو، ولتظَهَر َفضيلُة الَوَلِد 
يف الَفهِم ِمن ِصَغرِه؛ ليزداَد ِمن النَّيبِّ صلَّى هللاُ عليو وسلَّم حظوًة، ولرٔتا تنالُو 



بَن عبَّاٍس َرضَي هللاُ  دعوٌة من النَّيبِّ صلَّى هللاُ عليو وسلَّم، كما َنلْت عبَد هللاِ 
 عنهما.

وأشبَػَهت النَّخلُة ا١تسلَم يف َكثرِة َخَتِىا، وَدواـِ ِظلِّها، وِطيِب َٙترِىا، ويُػتََّخُذ منها 
ٌر كلُّو؛ ِمن َكثرِة طاعاتِو،  َمنافُع كثَتٌة، وىي كلُّها َمنافُع وخٌَت وَٚتاٌؿ، وا١تؤمُن خيػْ

ادتِو، وَصَدقِتو، وسائِر الطَّاعات، فكأفَّ ا٠تََت وَمكارـِ أخالِقو، وُمواظبِتو على ِعب
ال يَنقِطُع منو، فهو دائٌم كما َتدوـُ أوراُؽ النَّخلِة فيها، ُثَّ الثََّمُر الكائُن منها يف 

 أوقاتِو.

ويف اٟتَديِث: إْلقاُء العادلِِ ا١تسائَل ا٠تفيََّة على الطَّلبِة؛ لَِيمتِحَن أذىاهَنم وٮَتترِبَ 
 أْفهاَمهم.

وفيو: إشارٌة إذل أفَّ اإلٯتاَف ال يَِتمُّ إالَّ بَثالثِة أشياَء: َتصديٍق ابلقْلِب، وَقوٍؿ 
ابللِّساِف، وَعمٍل ابْلبداِف، كما أفَّ الشَّجرَة ال تكوُف َشجرًة إالَّ بَثالثِة أشياَء: 

 ِعرٍؽ راسٍخ، وأصٍل قائٍم، وفَػْرٍع عاٍؿ.

اْلصحاِب، وَحياُء اإلنساِف َْتضرهِتم، ما دل وفيو: اْلَدُب مع اْلكابِر واإلخواِف و 
 يُػَؤدِّ إذل تَفويِت َمصلحٍة.

 وفيو: ما يُدؿُّ على ِفطنِة عبِد هللِا بِن عَمَر َرضَي هللاُ عنهما.

 وفيو: فْضُل النَّخلِة، وَشبَػُهها اب١تُسلِم.

 



 : الثالثة ا١تسألة

 " نػََّها َمَثُل ا١تُسِلِم...ِإفَّ ِمن الشََّجِر َشَجَرًة ال َيسُقُط َورَقُػَها َوإِ 

 لقد تنوعت اْلساليب اليت اتبعها النيب ملسو هيلع هللا ىلص  يف تعليم الصحابة الكراـ  مهنع هللا يضر 
فكاف التعليم والًتبية ابلقدوة، عن طريق ضرب ا١تثل، الًتبية ابلقصة، ابلوصية، 

 وغَت ذلك. اب١توعظة، اب١تالحظة، اب١تمارسة والعمل، وعن طريق السؤاؿ

أمثلة على أحد ىذه اْلساليب الًتبوية، أال وىو )التعليم عن طريق  ومن
السؤاؿ(: إف طريقة السؤاؿ واٞتواب، من اْلساليب الًتبوية الناجحة قدٯتاً 

ْلصحابو يف كثَت من اْلحاديث  ملسو هيلع هللا ىلص وحديثاً، وقد تكررت يف تعليم النيب 
تباه السامعُت وإعداد أذىاهنم لتلقي اٞتواب ١تا فيها من لفت ان  النبوية

 .الصحيح

صلى  -وىذا اْلسلوب يعترب من أبرز اْلساليب اليت اتبعها سيُدَن رسوؿ هللا 
 مهنع هللا يضر. يف تعليم الصحابة الكراـ هللا عليو وسلم 

س قالوا وإليكم مثاال: عن أيب ىريرة أف رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص  قاؿ أتدروف ما ا١تفل
ا١تفلس فينا من ال درىم لو وال متاع فقاؿ إف ا١تفلس من أميت َييت يـو القيامة 
بصالة وصياـ وزكاة وَييت قد شتم ىذا وقذؼ ىذا وأكل ماؿ ىذا وسفك دـ 
ىذا وضرب ىذا فيعطى ىذا من حسناتو وىذا من حسناتو فإف فنيت حسناتو 

و ُث طرح يف النار ". قبل أف يقضى ما عليو أخذ من خطاَيىم فطرحت علي



( والًتمذي يف صفة القيامة ٕٔٛ٘]أخرجو اإلماـ مسلم يف الرب والصلة )
(ٕٗٔٛ]) 

 صلى هللا مثاٌؿ آخر: وعن عبد هللا بن عمرو بن العاص قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا
" من  " قالوا: هللا ورسولو أعلم، قاؿ:  " تدروف من ا١تسلم؟ عليو وسلم  يقوؿ:

" قالوا: هللا  " تدروف من ا١تؤمن؟  "، قاؿ:  انو ويدهسلم ا١تسلموف من لس
" من أمنو ا١تؤمنوف على أنفسهم وأموا٢تم، وا١تهاجر من  ورسولو أعلم، قاؿ: 

ـُ أٛتُد يف مسنده ) فاجتنبو  ىجر السوء  ([.ٙٛٛٙ". ]أخرجو اإلما

من الشجر ملسو هيلع هللا ىلص  قاؿ: إف  مثاٌؿ آخر: عن عبد هللا بن عمر أف رسوؿ هللا 
شجرة ال يسقط ورقها، وىي مثل ا١تسلم حدثوِن ما ىي؟ فوقع الناس يف شجر 
البادية، ووقع يف نفسي أهنا النخلة، قاؿ عبد هللا فاستحييت، فقالوا: َي رسوؿ 
هللا أخربَن هبا، فقاؿ رسوؿ هللا  ملسو هيلع هللا ىلص: ىي النخلة. قاؿ عبد هللا: فحدثت أيب ٔتا 

قاؿ: ْلف تكوف قلتها أحب إرل من أف يكوف رل كذا وكذا. وقع يف نفسي، ف
(، ويف تفسَت ٖٔٔ]البخاري يف صحيحو يف مواضع، منها: العلم حديث رقم )

 ([.ٕٔٔٛ(، ومسلم يف صفة القيامة برقم )ٜٛٙٗالقرآف )

ا َمَثُل ا١تُسِلِم تُؤيت : َأخرِبُوِن ِبَشَجَرٍة, َمثَػُلهَ  َرُسوُؿ اَّللَِّ  ملسو هيلع هللا ىلص  ويف رواية: قَاؿَ 
َا، َوال َٖتُتّّ َورَقَػَها؟ فَػَوَقَع يف نَفِسي أَنػََّها النَّخَلُة،  ُأُكَلَها ُكلَّ ِحٍُت, إبِِذِف َرهبِّ

َي ملسو هيلع هللا ىلص : ىِ   َفَكرِىُت َأف أََتَكلََّم َوُثَّ أَبُو َبكٍر, َوُعَمُر، فَػَلمَّا دَل يَػَتَكلََّما قَاَؿ النَّيبّّ 
النَّخَلُة. فَػَلمَّا َخَرجُت َمَع َأيب قُلُت: ََي أَبَػَتاُه! َوَقَع يف نَفِسي أَنػََّها النَّخَلُة، قَاَؿ: 

َما َمنَػَعَك َأف تَػُقو٢َتَا؟ َلو ُكنَت قُلتَػَها َكاَف َأَحبَّ ِإرَلَّ ِمن َكَذا وََكَذا، قَاَؿ: َما َمنَػَعٍِت 



 َبكٍر, َتَكلَّمُتَما، َفَكرِىُت. ]البخاري يف اْلدب ِإالَّ َأِنّ دَل َأَرَؾ َوال َأابَ 
(ٙٔٗٗ.]) 

ملسو هيلع هللا ىلص  ُجُلوٌس ِإَذا ُأيتَ ّتُمَّاِر ٩َتَلٍة,، فَػَقاَؿ   ويف أخرى، قَاَؿ: بَيَنا ٨َتُن ِعنَد النَّيبِّ 
" َفظََننُت أَنَُّو يَعٍِت النَّخَلَة،  َكِة ا١تُسِلِم النَّيبّّ  ملسو هيلع هللا ىلص " ِإفَّ ِمن الشََّجِر َلَما بَػرََكُتُو َكبَػرَ 

، فَِإَذا َأََن َعاِشُر َعَشَرٍة,، َأََن  ، ُثَّ التَػَفتّّ فََأَردُت َأف َأُقوَؿ ِىَي النَّخَلُة ََي َرُسوَؿ اَّللَِّ
بخاري يف اْلطعمة ". ]ال ملسو هيلع هللا ىلص  ِىَي النَّخَلُة   َأحَدثُػُهم َفَسَكتّّ فَػَقاَؿ النَّيبّّ 

 ([ وىذا أعم من الذي قبلو.ٛٗٗ٘)

معا الظالؿ الوارفة ٢تذا ا١تثاؿ اْلخَت ولنقطف بعضا من ٙتار فوائده  ولنتفيأ
 ولنتذوؽ جٌت عوائده:

يف ىذا اٟتديث الشريف تشبيُو ا١تسلم ابلنخلة، وىي الشجرة الطيبة اليت  -ٔ
 ُضربت مثال لكلمة التوحيد.

لنخلة اب١تسلم يف كثرة خَتىا، ودواـ ظلها، وطيب ٙترىا، قاؿ العلماء: وشبو ا
ووجوده على الدواـ، فإنو من حُت يطلع ٙترىا ال يزاؿ يؤكل منو حىت ييبس، 

وبعد أف ييبس يتخذ منو منافع كثَتة، ومن خشبها وورقها وأغصاهنا، فيستعمل 
ء جذوعا وحطبا وعصيا و٥تاصر وحصرا وحباال وأواِن وغَت ذلك، ُث آخر شي

منها نواىا، وينتفع بو علفا لإلبل، ُث ٚتاؿ نباهتا، وحسن ىيئة ٙترىا، فهي منافع  
كلها، وخَت وٚتاؿ، كما أف ا١تؤمن خَت كلو، من كثرة طاعاتو ومكاـر أخالقو، 

ويواظب على صالتو وصيامو وقراءتو وذكره والصدقة والصلة، وسائر 



أجزائها مستمرة يف ٚتيع  الطاعات، وغَت ذلك، فربكة النخلة موجودة يف ٚتيع
وكذلك بركة ا١تؤمن عامة يف ٚتيع اْلحواؿ ونفعو مستمر لو ولغَته حىت   أحوا٢تا

 بعد موتو.

 وا١تسلم اثبت يف عقيدتو.  والنخلة أصلها اثبت وجذورىا ضاربة يف اْلرض

وا١تسلم الصادؽ ال تزلزلو أعاصَت الفنت، وال ترده عن   وال تقتلعها الريح
 ت التشكيك والتضليل.عقيدتو شبها

وىي عالية ابسقة وكذلك ا١تسلم يتعاذل على النقائص والدَنءات، ويًتفع عن 
 ا١تعاصي والسيئات.

 وما يصدر عن ا١تسلم من العلـو وا٠تَت قوت لألرواح مستطاب.  وٙترىا طّيب

وإذا ضربت ْتجر عادت على ضارهبا ِبطيب الثمر، وكذا ا١تسلم يقابل اإلساءة 
 ابإلحساف.

وال يسقط ورقها، وكذلك ا١تؤمن ال تسقط لو دعوة فهو بُت ثالث: فإما أف 
، وإما أف -سبحانو  -يستجيب هللا لو، وأما أف يؤخر إجابتو ٟتكمو يعلمها 

 يعّوضو عنها ػ يـو القيامة ػ خَتا منها.

 وفيو دليل على بركة النخل وما يثمره. -ٕ

كاف ٢تم ٘تييز وحسن أدب ػ استحباب حضور الصغار ٣تالس الكبار ػ إذا   -ٖ
 لتنمو مداركهم، وتتسع أفهامهم.



إعطاء الصغَت حق ا١تشاركة يف اٟتديث والتعبَت عما ٮتتلج يف صدره،  -ٗ
" َما َمنَػَعَك َأف تَػُقو٢َتَا؟ " ويفهم منو أنو لو تكلم بذلك دل  هنع هللا يضر  -لقوؿ عمر 
 ٯتنعو أحد.

مر امتنع من إبداء اإلجابة ػ وقد توقَت صغار الصحابة لكبارىم فابن ع -٘
عرفها ػ لئال يقاؿ بعُد: " عرفها صيب ودل يعرفها أبو بكر وعمر " وما ىذا إال 

 .-هنع هللا يضر  -من قوة فهمو وعظيم أدبو 

 وفيو تقدمي الصغَت أابه يف القوؿ، وأنو ال يبادره ٔتا فهمو وإف ظن أنو الصواب.

عليو بعض ما يدركو من ىو دونو، ْلف العلم وفيو أف العادل الكبَت قد ٮتفى  -ٙ
 مواىب، وهللا يؤيت فضلو من يشاء.

امتحاف ا١تعلم أذىاف الطلبة ٔتا ٮتفى مع بيانو ٢تم إف دل يهتدوا إليو بنفسو،  -ٚ
 " ِىَي النَّخَلُة ". ملسو هيلع هللا ىلص  -لقوؿ النيب 

ْلحواؿ الواقعة عند وفيو إشارة إذل أف ا١تمتَحن ينبغي أف يتفطن لقرائن ا -ٛ
السؤاؿ ْلف فهمو فرع عن حّلو. لقوؿ ابن عمر ػ كما يف رواية أيب عوانة يف 

". ]واٞتّمار: ىو  " فظننت أهنا النخلة من أجل اٞتّمار الذي أتى بو  صحيحو 
 ما يؤكل من قلب النخل، ويكوف لّينا[.

ية ْتيث ال ٬تعل وفيو إشارة إذل أف ا١تمتِحن ينبغي لو أف ال يبالغ يف التعم -ٜ
 للُممتَحن اباب يدخل منو، بل كلما قربو كاف أوقع يف نفس سامعو.



وفيو استحباب اٟتياء ما دل يؤد إذل تفويت مصلحة، و٢تذا ٘تٌت عمر أف  -ٓٔ
 يكوف ابنو دل يسكت.

 وقد بوب عليو البخاري يف العلم، ويف اْلدب.

كلو جاز بيعو، و٢تذا وفيو دليل أف بيع اٞتمار جائز، ْلف كل ما جاز أ -ٔٔ
 بّوب عليو البخاري يف البيوع.

وفيو دليل على جواز ٕتمَت النخل، وقد بوب عليو البخاري يف اْلطعمة،  -ٕٔ
 لئال يظن أف ذلك من ابب إضاعة ا١تاؿ.

وفيو ضرب اْلمثاؿ واْلشباه لزَيدة اإلفهاـ، وتصوير ا١تعاِن لًتسخ يف  -ٖٔ
 حكم اٟتادثة. الذىن، ولتحديد الفكر يف النظر يف

وفيو إشارة إذل أف تشبيو الشيء ابلشيء ال يلـز أف يكوف نظَته من ٚتيع  -ٗٔ
 وجوىو، فإف ا١تؤمن ال ٯتاثلو شيء من اٞتمادات وال يعادلو.

 وفيو أف اإلنساف ٣تبوؿ )مطبوع(على ٤تبة ا٠تَت لنفسو ولولده. -٘ٔ

أف تظهر فضيلتو  وفيو أف الوالد ُيسرّّ بنجابة ولده وحسن فهمو، و٭تب -ٙٔ
 يف الفهم من صغره.

ْلنو قابل فهم ابنو  هنع هللا يضر   وفيو اإلشارة إذل حقارة الدنيا يف عُت عمر  -ٚٔ
 ١تسألة واحدة ْتمر النعم مع عظم مقدارىا وغالء ٙتنها.

 



 : والثالثُت ِنالثااٟتديث 
ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد ا -ٚٚٔٙ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ ، َعْن ََنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َحدَّ َّللَِّ

ُهَما، ُ َعنػْ ِإفَّ الَغاِدَر يُػْرَفُع َلُو ِلَواٌء  )َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:  َرِضَي اَّللَّ
 (يَػْوـَ الِقَياَمِة، يُػَقاُؿ: َىِذِه َغْدرَُة ُفاَلِف ْبِن ُفاَلٍف 

 )اَبُب َما يُْدَعى النَّاُس ِِباَبئِِهْم( بَػرِّ َوالَفاِجِر()اَبُب ِإُثِْ الغَاِدِر ِللْ 

      الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:

اُس وفيو اف يـو القيامة يُْدَعى النَّ , ِإُثِْ الَغاِدِر لِْلبَػرِّ َوالَفاِجرِ  :منطوؽ اٟتديث 
     .ِبٝتائهم وأٝتاء آاَبئِِهمْ 

  . ارمات ومنها الغدردل يعمل ٧تاة يـو القيامة من  : مفهـو اٟتديث

 )اَبُب ِإُثِْ الغَاِدِر ِلْلبَػرِّ َوالَفاِجِر( ا١تسألة الثانية: ما روى البخاري

ثَػَنا ُشْعَبُة، َعْن ُسَلْيَماَف اَْلْعَمِش، َعْن َأيب  - ٖٙٛٔ ثَػَنا أَبُو الَولِيِد، َحدَّ َحدَّ
، َوَعْن اَثِبٍت، َعْن أََنسٍ  ، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، َواِئٍل، َعْن َعْبِد اَّللَِّ

يُػَرى ، َوقَاَؿ اآلَخُر: يُػْنَصبُ قَاَؿ: " ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء يَػْوـَ الِقَياَمِة، قَاَؿ َأَحُد٫ُتَا: 
 "يَػْوـَ الِقَياَمِة، يُػْعَرُؼ بِِو 



ثَػَنا َٛتَّاُد بْ  - ٖٛٛٔ ثَػَنا ُسَلْيَماُف ْبُن َحْرٍب، َحدَّ ُن زَْيٍد، َعْن أَيُّوَب، َعْن َحدَّ
ْعُت النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم  ُهَما، قَاَؿ: ٝتَِ ُ َعنػْ ََنِفٍع، َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

 «َغاِدٍر ِلَواٌء يُػْنَصُب بَِغْدرَتِِو يَػْوـَ الِقَياَمةِ ِلُكلِّ »يَػُقوُؿ: 

 َٖتِْرمِي اْلَغْدِر( ما روى مسلم  )اَببُ  ا١تسألة الثالثة:

ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن ِبْشٍر، َوأَبُو ( ٖ٘ٚٔ) - ٜ َبَة، َحدَّ ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيػْ َحدَّ
ُر ْبُن َحْرٍب، َوُعبَػْيُد هللِا ْبُن َسِعيٍد يَػْعٍِت َأاَب ُقَداَمَة  َثٍِت زَُىيػْ ُأَساَمَة، ح وَحدَّ

ثَػَنا  ثَػَنا السََّرْخِسيَّ، قَااَل: َحدَّ ٭َتَِْت َوُىَو اْلَقطَّاُف، ُكلُُّهْم َعْن ُعبَػْيِد هللِا، ح وَحدَّ
ثَػَنا ُعبَػْيُد هللِا، َعْن ََنِفٍع،  ثَػَنا َأيب، َحدَّ ٤ُتَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ٪ُتََْتٍ، َواللَّْفُظ َلُو، َحدَّ

ِإَذا َٚتََع هللاُ اْْلَوَِّلَُت ْيِو َوَسلََّم: " َعِن اْبِن ُعَمَر، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعلَ 
  .، يُػْرَفُع ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء، فَِقيَل: َىِذِه َغْدرَُة ُفاَلِف ْبِن ُفاَلفٍ َواآْلِخرِيَن يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ 

َبُة، َواْبُن ُحْجٍر، َعْن ِإٝتَْ ( ٖ٘ٚٔ) - ٓٔ ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن أَيُّوَب، َوقُػتَػيػْ اِعيَل ْبِن وَحدَّ
َع َعْبَد هللِا ْبَن ُعَمَر، يَػُقوُؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ هللِا  َجْعَفٍر، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن ِديَناٍر، أَنَُّو ٝتَِ

 َأاَل َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم: " ِإفَّ اْلغَاِدَر يَػْنِصُب هللاُ لَُو ِلَواًء يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، فَػيُػَقاُؿ: 
 ُة ُفاَلٍف "َىِذِه َغْدرَ 

ثَػَنا ( ٖٛٚٔ) - ٘ٔ ، َوُعبَػْيُد هللِا ْبُن َسِعيٍد، قَااَل: َحدَّ ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن اْلُمثَػٌتَّ َحدَّ
ثَػَنا ُشْعَبُة، َعْن ُخَلْيٍد، َعْن َأيب َنْضَرَة، َعْن َأيب َسِعيٍد، َعِن النَّيبِّ  َعْبُد الرَّْٛتَِن، َحدَّ

 «يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ ِعْنَد اْسِتِو ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء »َم قَاَؿ: َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلَّ 



ثَػَنا َعْبُد الصََّمِد ْبُن َعْبِد اْلَواِرِث، ( ٖٛٚٔ) - ٙٔ ُر ْبُن َحْرٍب، َحدَّ ثَػَنا زَُىيػْ َحدَّ
ثَػَنا أَبُو َنْضَرَة، َعْن َأيب َسِعيدٍ  ِف، َحدَّ ثَػَنا اْلُمْسَتِمرُّ ْبُن الرََّيَّ ، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ َحدَّ

ِلُكلِّ َغاِدٍر ِلَواٌء يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، يُػْرَفُع َلُو بَِقْدِر َغْدرِِه، »هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم: 
 «َأاَل َواَل َغاِدَر َأْعَظُم َغْدرًا ِمْن َأِمَِت َعامَّةٍ 

  ا١تسألة الرابعة :

 عليو يطلعخفيِّا ال  الغدر كان مال أنو ىذا في والحكمة: كثير ابن قاؿ 
 يظهر وىكذا ،فعل بما صاحبو علىعلًما منشورًا  يصير القيامة فيوم ،الناس
 .الخالئق رؤوس على اللو ويخزيهم ،المكر من يسرونو كانوا ما للناس

 تقع العقوبة أن اللواء نصب في والحكمة: الباري فتح في حجر ابن قالو
 عقوبتو تكون أن ناسب الخفية موراْل من لغدرا كان فلما الذنب بضدغالًبا 

 .العرب عند شياءاْل أشهر اللواء ونصب ،بالشهرة

 بها يشهر عالمة: أي ؛لواء غادر لكل: "مسلم على شرحو في النووي وقال
 تحريمِغَلظ  بيان حاديثاْل ىذه وفي ؛الشهرة اللواء موضوع نْل ؛الناس في

 "غدراتو بعدد ألوية للواحد نفيكو ءً لوا غدرة لكل أن وظاىره ،الغدر

َ آمنوا الذين عنابلدفاع  فيها اللو وعد التي يةاآل تفسير في وجاء : ﴿ ِإفَّ اَّللَّ
 [.ٖٛيَُداِفُع َعِن الَِّذيَن آَمُنوا ِإفَّ اَّللََّ اَل ٭تُِبُّ ُكلَّ َخوَّاٍف َكُفوٍر ﴾ ]اٟتج: 

 عن نهي حأفص ونهى ،بالمدافعة - سبحانو - فيها: فوعد القرطبي قال
 .والغدر الخيانة



 .قاؿ ابن بطاؿ: وىذه مبالغة يف العقوبة وشدة الشهرة والفضيحة

)ويف ىذا اٟتديث دليل على أف الغدر من كبائر الذنوب، ْلف فيو ىذا الوعيد  
 .الشديد(

)أربع من كنَّ فيو كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: وعن عبد هللا بن عمرو، قاؿ: قاؿ -
خالًصا، ومن كانت فيو خصلة منهن كانت فيو خصلة من النفاؽ حىت منافًقا 

وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم  يدعها: إذا حدَّث كذب، وإذا عاىد غدر،
 .(فجر

 .قاؿ ا١تناوي: )وإذا عاىد غدر( أي: نقض العهد

وقاؿ العظيم آابدي: )وإذا عاىد غدر( أي: نقض العهد وترؾ الوفاء ٔتا عاىد 
 .عليو

( يعٍت: إذا أعطى عهًدا على أي شيء وإذا عاىد غدر عثيمُت: )... وقاؿ ابن 
من اْلشياء غدر بو، ونقض العهد، وىذا يشمل ا١تعاىدة مع الكفار، وا١تعاىدة 

 .مع ا١تسلم يف بعض اْلشياء ُث يغدر بذلك

)فهل يغدر؟ أيب سفياف عندما سألو عن النيب: ويف حديث ىرقل الطويل مع  -
أف ال، وكذلك الرسل ال  رقل: وسألتك ىل يغدر؟ فزعمتقاؿ: ال، ُث قاؿ ى

 .(يغدروف



قاؿ ابن بطاؿ: )قد جاء فضل الوفاء ابلعهد، وذـ ا٠تًت يف غَت موضع يف 
الكتاب والسنة، وإ٪تا أشار البخاري يف ىذا اٟتديث إذل سؤاؿ ىرقل ْليب 

من  سفياف، ىل يغدر؟ إذ كاف الغدر عند كلِّ أمة مذموًما قبيًحا، وليس ىو
صفات رسل هللا، فأراد أف ٯتتحن بذلك صدؽ النيب؛ ْلف من غدر ودل يِف 

بعهد ال ٬توز أف يكوف نبيِّا؛ ْلفَّ اْلنبياء والرسل عليهم السالـ أخربت عن هللا 
 .بفضل من وَّف بعهد، وذـ من غدر وخًت(

ثالثة أَن خصمهم يـو )قاؿ هللا: النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: وعن أيب ىريرة هنع هللا يضر، عن -
القيامة: رجل أعطى يب ُث غدر،  ورجل ابع حرِّا ُث أكل ٙتنو، ورجل استأجر 

 .(ا فاستوَّف منو، ودل يعط أجرهأجَتً 

 .( يريد: نقض عهًدا عاىده عليوقاؿ ا١تهلب: قولو: )أعطى يب ُث غدر

  ( أي: نقض العهد الذي عاىد عليو؛ ْلنَّو جعل هللاوقاؿ ا١تناوي: )...ُث غدر
كفياًل لو فيما لزمو من وفاء ما أعطى، والكفيل خصم ا١تكفوؿ بو للمكفوؿ 

 .لو(

وقاؿ الصنعاِن: )فيو داللة على شدة جـر من ذكر، وأنو تعاذل ٮتصمهم يـو 
القيامة نيابة عمن ظلموه، وقولو أعطى يب، أي: حلف ابٝتي وعاىد، أو أعطى 

 .غدر والنكث ٣تمع عليو(اْلماف ابٝتي ؤتا شرعتو من ديٍت، وٖترمي ال

ل غادر لواء يـو القيامة )لكالنيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  وعن أنس بن مالك هنع هللا يضر، عن -
 .(يعرؼ بو



قاؿ ابن بطاؿ: )دؿَّ أفَّ الغدر حراـ ٞتميع الناس، برىم، وفاجرىم؛ ْلف الغدر 
عهود إذل عباده، فمن أفَّ ٤تاـر هللا و  ظلم، وظلم الفاجر حراـ كظلم الربِّ التقي

ٔتا عاىد هللا عليو، ومن دل يِف فهو من الغادرين، وأيًضا  يفِ انتهك منها شيًئا دل 
فإفَّ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ١تا فتح مكة َمنَّ على أىلها كلِّهم، مؤمنهم، ومنافقهم، ومعلـو أنو  

رمة هللا إذل يـو القيامة، وأنَّو كاف فيهم منافقوف، ُث أخرب ملسو هيلع هللا ىلص، أفَّ مكة حراـ ْت
ال ٭تلُّ قتاؿ أحد فيها، وإذا كاف ىذا، فال ٬توز الغدر بربٍّ منهم وال فاجر؛ إذ 

 .ِشل ٚتيعهم أماف النيب وعفوه عنهم(

غادر لواء عند استو يـو  )لكل ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:وعن أيب سعيد هنع هللا يضر، عن النيب -
ال غادر لكل غادر لواء يـو القيامة يرفع لو بقدر غدره أال و القيامة( ويف رواية: )

 .(أعظم غدرًا من أمَت عامة

قاؿ النووي: )ويف ىذه اْلحاديث بياف غلظ ٖترمي الغدر، السيما من صاحب 
 .الوالية العامة؛ ْلف غدره يتعدى ضرره إذل خلق كثَتين(

 

   

 

 

 



 : والثالثُت الثالث اٟتديث
ثَػَنا مُ  - ٜٚٚٙ َثٍِت ََنِفٌع، َعْن َحدَّ ، قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ َسدٌَّد، َحدَّ
،  (َقَطَع النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم يف ٣ِتَنٍّ َٙتَُنُو َثالَثَُة َدرَاِىمَ )قَاَؿ:  َعْبِد اَّللَِّ

َويف  [ ٖٛ]ا١تائدة:  (َقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَػُهَماَوالسَّاِرُؽ َوالسَّارِ ))اَبُب قَػْوِؿ اَّللَِّ تَػَعاذَل: 
 َكْم يُػْقَطُع؟(

 الشرح
 ا١تسألة اْلوذل:

      َٙتَُنُو َثالَثَُة َدرَاِىَم.قيمة تُػْقَطُع الَيُد يف شيء  :منطوؽ اٟتديث 
 من َثالَثَُة َدرَاِىَم.أقل َٙتَُنُو  قيمة ال تُػْقَطُع الَيُد يف شيء:  مفهـو اٟتديث

 
اَبُب قَػْوِؿ اَّللَِّ تَػَعاذَل: }َوالسَّاِرُؽ َوالسَّارَِقُة  ألة الثانية: ما روى البخاريا١تس

 َويف َكْم يُػْقَطُع؟[ ٖٛفَاْقطَُعوا أَْيِديَػُهَما{ ]ا١تائدة: 
 َوَقَطَع َعِليّّ، ِمَن الَكفِّ 

ثَػَنا ِإبْػَراِىيُم بْ  - ٜٛٚٙ ثَػَنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َمْسَلَمَة، َحدَّ ُن َسْعٍد، َعِن اْبِن َحدَّ
تُػْقَطُع الَيُد يف »ِشَهاٍب، َعْن َعْمَرَة، َعْن َعاِئَشَة، قَاَؿ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم: 

، َوَمْعَمٌر، « رُبُِع ِديَناٍر َفَصاِعًدا ََتبَػَعُو َعْبُد الرَّْٛتَِن ْبُن َخاِلٍد، َواْبُن َأِخي الزُّْىِريِّ
 ِريِّ َعِن الزُّىْ 
ثَػَنا َعْبَدُة، َعْن ِىَشاـِ ْبِن ُعْرَوَة، َعْن  - ٕٜٚٙ َبَة، َحدَّ ثَػَنا ُعْثَماُف ْبُن َأيب َشيػْ َحدَّ

َأفَّ َيَد السَّاِرِؽ دَلْ تُػْقَطْع َعَلى َعْهِد النَّيبِّ َصلَّى هللاُ »أَبِيِو، قَاَؿ: َأْخبَػَرْتٍِت َعاِئَشُة: 
ثَػَنا ُٛتَْيُد ْبُن َعْبِد « ِن ٣ِتَنٍّ َحَجَفٍة َأْو تُػْرسٍ َعَلْيِو َوَسلََّم ِإالَّ يف ٙتََ  ثَػَنا ُعْثَماُف، َحدَّ َحدَّ

ـٌ، َعْن أَبِيِو، َعْن َعاِئَشَة، ِمثْػَلوُ  ثَػَنا ِىَشا  .الرَّْٛتَِن، َحدَّ



َأْو َدرََقٌة( ٫ُتَا  َواْٟتََجَفُة ْتَاٍء ُمْهَمَلٍة ُثَّ ِجيٍم َمْفُتوَحتَػُْتِ ِىَي الدَّرََقُة )َحَجَفةٌ قلت : 
 .وٙتُن ا١ِتجّن ربع دينار.َشِبيَهَتاِف اِبلتػُّْرِس 

ـُ ْبُن ُعْرَوَة، َعْن  - ٖٜٚٙ ، َأْخبَػَرََن ِىَشا ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن ُمَقاِتٍل، َأْخبَػَرََن َعْبُد اَّللَِّ َحدَّ
يف َأْدََن ِمْن َحَجَفٍة َأْو  دَلْ َتُكْن تُػْقَطُع َيُد السَّاِرؽِ »أَبِيِو، َعْن َعاِئَشَة، قَاَلْت: 

ُهَما ُذو َٙتَنٍ  ، َعْن أَبِيِو « تُػْرٍس، ُكلُّ َواِحٍد ِمنػْ َرَواُه وَِكيٌع، َواْبُن ِإْدرِيَس، َعْن ِىَشاـٍ
 ُمْرَساًل 

ـُ ْبُن ُعْرَوَة،  - ٜٗٚٙ ثَػَنا أَبُو ُأَساَمَة، قَاَؿ: ِىَشا َثٍِت يُوُسُف ْبُن ُموَسى، َحدَّ َحدَّ
َها، قَاَلْت: َأْخبَػَرَنَ  ُ َعنػْ دَلْ تُػْقَطْع َيُد َساِرٍؽ َعَلى » َعْن أَبِيِو، َعْن َعاِئَشَة، َرِضَي اَّللَّ

َعْهِد النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم يف َأْدََن ِمْن َٙتَِن ا١ِتَجنِّ تُػْرٍس َأْو َحَجَفٍة، وََكاَف  
ُهَما َذا َٙتَنٍ   «ُكلُّ َواِحٍد ِمنػْ

 
(لبياف وجود ا٠تالؼ يف َويف َكْم يُػْقَطُع؟بوب البخاري بصيغة االستفهاـ )وقد  -

 ا١تسألة :
يف ِمْقَدار كم من ا١تَاؿ يقطع؟ َوِفيو خالؼ كثَت، فَػَقاَلت الظَّاِىرِيَّة: يقطع يف 

ي: ربع اْلَقِليل َواْلكثَت َواَل ِنَصاب َلُو، َوعند اْٟتََنِفيَّة: عشَرة َدرَاِىم، َوعند الشَّاِفعِ 
ِديَنار، َوعند َمالك: قدر َثاَلثَة َدرَاِىم، وروى اْبن أيب شيَبة َعن أيب ُىَريْػَرة َوَعن 
أيب سعيد أَنػَُّهَما قَااَل: اَل تقطع اْلَيد إالَّ يف َأْربَػَعة َدرَاِىم َفَصاِعدا، َأو قطع اْبن 

َياط، فَػَقاَؿ ُعْثَماف: لَِئن الزبَت يف نَػْعَلُْتِ، َوقَاَؿ اْبن معمر: َكانُوا يتسارقوف السِّ 
عدُت ْلقطعن ِفيِو، وََكاَف ُعْرَوة بن الزبَت َوالزْىِرّي َوسليَماف بن يَسار يَػُقوُلوَف: 
ٙتن اْلِمَجن َٜتَْسة َدرَاِىم، َوحكى أَبُو عمر يف )استذكاره( : َعن ُعْثَماف البيت: 

اَل يُػَوقت يف الّسرقَة َشْيئا  يقطع يف ِدْرَىم، وروى َمْنُصور َعن اْٟتسن أَنو َكافَ 
ُلو }َوالسَّاِرؽ والسارقة{ َويف ِرَوايَة قَػَتاَدة َعنُو: أٚتع على ِدْر٫َتَُْتِ، َوذكر َعن  َويَػتػْ



النَّخِعّي: َأْربَػُعوَف در٫تا، َوَعن اْبن الزبَت: أَنو قطع يف نصف ِدْرَىم، َوَعن ِزََيد: 
 قل َأو كثر.يمة  َأْربَػَعة، َوقيل: تقطع يف كل َمالو قيف ِدْر٫َتَُْتِ، َوَعن أيب سعيد: يف 

َٙتَِن  اورُبُِع ِديَناٍر او  قدر َثاَلثَة َدرَاِىمالراجح ما نص عليو اٟتديث  قلت :
 وىذه متساوية يف القيمة. ا١ِتَجنِّ تُػْرٍس َأْو َحَجَفةٍ 

 
 ما رواه مسلم  ا١تسألة الثالثة:

ثَػَنا ُموَسى ْبُن إِ  – ٜٜٚٙ ثَػَنا اَْلْعَمُش، َحدَّ ثَػَنا َعْبُد الَواِحِد، َحدَّ ْٝتَاِعيَل، َحدَّ
ْعُت َأاَب ُىَريْػَرَة، قَاَؿ: قَاَؿ َرُسوُؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ْعُت َأاَب َصاِلٍح، قَاَؿ: ٝتَِ قَاَؿ: ٝتَِ

ُ السَّاِرَؽ، َيْسِرُؽ البَػْيَضَة فَػتُػْقَطُع َيُدهُ »َعَلْيِو َوَسلََّم:  ُؽ اٟتَْبَل ، َوَيْسرِ َلَعَن اَّللَّ
 «فَػتُػْقَطُع َيُدهُ 

 ا١تسألة الرابعة : 
   .رَيؿٖٕٙٔدرىم وىو ما يعادؿ  ٕٓٓاذا علمنا اف نصاب الزكاة 

  .رَيؿٜٔدراىم أي ما يعادؿ  ٖقطع يد السارؽ يف ت ذاً إ
 

. :ا٠تامسة ا١تسألة   وَقَطع َعَليّّ َرِضي هللا َعنُو ِمَن الَكفِّ
 طَالب َيد السَّاِرؽ من اْلَكّف، َرَواُه أَبُو بكر َعن وَِكيع َعن َأي: قطع َعلّي بن أيب

ة َمْقُطوًعا من اْلمفصل، رب َٝتَُرة اْبن معبد أيب عبد الرَّْٛتَن. قَاَؿ: رَأَْيت َأاَب خ
 .َفقلت: من َقطعك؟ فَػَقاَؿ: الرجل الصَّاحل َعلّي، أما أَنو دل يظلمٍت

بن زيد َعن َعْمرو بن ِديَنار قَاَؿ: َكاَف عمر وروى سعيد بن َمْنُصور َعن َٛتَّاد 
َرة  َرِضي هللا تَػَعاذَل َعنُو، يقطع َعن اْلمفصل، وروى اْبن أيب شيَبة من َطرِيق أيب خبػْ

َأف عليا قطعو من اْلمفصل، َوَوقع يف بعض نسخ الُبَخاِرّي: َوقطع َعلّي اْلَكّف 
 ِبُدوِف كلمة: من.



 : والثالثُت الرابع اٟتديث
، قَاَؿ: َحدََّثٍِت  -ٜٓٙٙ ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

ُ َعْنوُ  نَػَهى َعِن )َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم  ََنِفٌع، َعْن َعْبِد اَّللَِّ َرِضَي اَّللَّ
َغارِ  يَػْنِكُح ابْػَنَة الرَُّجِل َويُػْنِكُحُو ابْػنَػَتُو بَِغَْتِ )غَاُر؟ قَاَؿ: قُػْلُت لَِناِفٍع: َما الشِّ  (الشِّ

  َوقَاَؿ بَػْعُض النَّاسِ  (َصَداٍؽ، َويَػْنِكُح ُأْخَت الرَُّجِل َويُػْنِكُحُو ُأْخَتُو بَِغَْتِ َصَداؽٍ 
َغاِر فَػُهَو َجائٌِز َوالشَّْرُط اَبطِ ) َعِة:  (لٌ ِإِف اْحَتاَؿ َحىتَّ تَػَزوََّج َعَلى الشِّ َوقَاَؿ يف ا١تُتػْ
َغاُر َجائٌِز َوالشَّْرُط ). َوقَاَؿ بَػْعُضُهْم: (النَِّكاُح فَاِسٌد َوالشَّْرُط اَبِطلٌ ) َعُة َوالشِّ ا١تُتػْ

 (اَبِطلٌ 
 )اَبُب اٟتِيَلِة يف النَِّكاِح(

 
 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:
     .النهي عن الشغار للتحرمي  :منطوؽ اٟتديث 

                                 ؟ ىل النهي يقتضي الفساد : يثمفهـو اٟتد
                   .فساد العقد بوجود شرط فاسد ليس من شروط الزواج

 .الشروط الفاسدة تفسد العقود
 

حناؼ اف ْليرد البخاري على ا )اَبُب اٟتِيَلِة يف النَِّكاِح( : مفهـو ترٚتة الباب
 .ىذا من اٟتيل الفاسدة

 
 
 



 ما رواه البخاريا١تسألة الثانية : 
َعِة آِخًرا(  )اَبُب نَػْهِي َرُسوِؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن ِنَكاِح ا١تُتػْ

َع الزُّْىِريَّ،  - ٘ٔٔ٘ َنَة، أَنَُّو ٝتَِ ثَػَنا اْبُن ُعيَػيػْ ثَػَنا َماِلُك ْبُن ِإْٝتَاِعيَل، َحدَّ َحدَّ
، َوَأُخوُه َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ٤ُتَمٍَّد، َعْن أَبِيِهَما، يَػُقوُؿ: َأْخبَػَرِن ا َٟتَسُن ْبُن ٤ُتَمَِّد ْبِن َعِليٍّ

ُ َعْنُو، قَاَؿ اِلْبِن َعبَّاٍس:  ِإفَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم نَػَهى )َأفَّ َعِليِّا َرِضَي اَّللَّ
َعِة، َوَعْن ُٟتُوـِ اٟتُُمِر اْلَ  بَػرَ َعِن ا١تُتػْ  (.ْىِليَِّة، زََمَن َخيػْ

 
ثَػَنا الزُّْىِريُّ،  -ٜٔٙٙ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، َحدَّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ

ُ َعنْ  ، َعْن أَبِيِهَما: َأفَّ َعِليِّا َرِضَي اَّللَّ ، ابْػٍَتْ ٤ُتَمَِّد ْبِن َعِليٍّ ُو َعِن اٟتََسِن، َوَعْبِد اَّللَِّ
َعِة النَِّساِء ِبًَْسا، فَػَقاَؿ: ِإفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ  ِقيَل َلُو: ِإفَّ اْبَن َعبَّاٍس اَل يَػَرى ٔتُتػْ

بَػَر، َوَعْن ُٟتُوـِ اٟتُُمِر اإِلْنِسيَِّة( َوقَاَؿ بَػْعُض  َها يَػْوـَ َخيػْ َعَلْيِو َوَسلََّم )نَػَهى َعنػْ
 َ٘تَتََّع فَالنَِّكاُح فَاِسٌد(. َوقَاَؿ بَػْعُضُهْم: )النَِّكاُح َجاِئٌز النَّاِس: )ِإِف اْحَتاَؿ َحىتَّ 

 َوالشَّْرُط اَبِطٌل(
 )اَبُب اٟتِيَلِة يف النَِّكاِح(

 
  : لثالثةا١تسألة ا

 وأصل الشغار:
 ىو الرفع، يقاؿ: شغر الكلب برجلو إذا رفعها عند البوؿ. -ٔ 

هر بينهما، وعلى اٟتقيقة إ٪تا رفعا ما فسمي ىذا النكاح شغاراً ْلهنما رفعا ا١ت
٬توز أف يكوف مهراً، وجعال ما ليس ٔتهر مهراً وىو البضع، فصار ا١تعقود عليو 

معقوداً بو، فكأنو زوجها واستثٌت بضعها فجعلو مهراً لصاحبها، فكاف ابطالً 
 لذلك. 



رجلو  وٝتي الشغار شغاراً، من قوؿ العرب: قد َشَغَر الكلب َيْشَغُر: إذا رفع
 فكٌت بو عن ىذا اٞتماع  ارَّـ. -وابؿ 

 
َي ِشَغارًا ٠ِتُُلوِِّه ِمَن ا١تَْهِر، كما يُقاُؿ: بَػْيٌت َشاِغٌر،  -ٕ ا ٝتُِّ و٭َتَْتِمُل أف يكوف إ٪تَّ

 .أي: َخاؿٍ 
أَْيضا ابْػَنتو َأو ُأْختو  الِشغار فالرجل يزّوج ُأْختو َأو ابْػَنتو على َأف يُػَزوجُو اآلخر 

يَػْفَعُلونَُو يَػُقوؿ وَكاَف أىل اْٞتَاِىِليَّة بَينهَما مهر غَت َىَذا َوِىي ا١تشاغرة  لَْيسَ 
 الرجل للرجل: شاغرِن فيفعالف َذِلك فنهي َعْنُو.

َغارِ »ِفيِو  َقْد َتَكرََّر ذكرُه يف َغَْتِ َحِديٍث، َوُىَو ِنكاٌح « أَنَُّو هنَى َعْن ِنكاح الشِّ
، َكاَف يَػُقوُؿ الرُجل للرَُّجل: َشاِغْرِن: َأْي َزوِّْجٍت أْخَتك َأْو معروٌؼ يف اْٞتَاِىِليَّةِ 

بْنَتك َأْو َمن تَِلى أْمَرىا، َحىتَّ أزوَِّجك أْخيت َأْو بِْنيِت َأْو َمن َأرل أْمَرىا، َواَل يكوُف 
ُهَما يف ُمقابَلة بْضع اْل نَػُهَما َمْهٌر، َوَيُكوُف ُبْضُع ُكلِّ واحدٍة ِمنػْ خَرى. َوِقيَل َلُو بَػيػْ

نَػُهَما، ِمْن َشَغَر الَكْلُب ِإَذا رَفع ِإْحَدى رِْجليو ليَػُبوَؿ. َوِقيَل  ِشَغاٌر الْرتفاِع ا١تَْهر بَػيػْ
 الشَّْغُر: البُػْعد. َوِقيَل االتَِّساُع.

 
)بغَت صداؽ( أي بغَت مهر وصورة نكاح الشغار أف يقوؿ   شرح اٟتديث:

يت على أف تزوجٍت ابنتك أو أختك فيكوف أحد الرجل إِن أزوجك ابنيت أو أخ
العقدين عوضا عن اآلخر. فقاؿ اٟتنفية العقداف جائزاف ويبطل الشرط ويثبت 
لكل منهما مهر ا١تثل ابلدخوؿ. وىذا ىو اْلصح يف مذىب الشافعية إال إف 

كل منهما مهر لألخرى فهو ابطل   -أي فرج  -ذكر يف العقد أف بضع 
ة واٟتنابلة ببطالف ىذا العقد مطلقا ذكر البضع أـ دل يوقاؿ ا١تالكعندىم. 

 يذكر.



)ا١تتعة( ىي أف يتزوج ا١ترأة بشرط أف يتمتع هبا أَيما ُث ٮتلي سبيلها ويشًتط  
فيها لفظ التمتع كمتعيٍت بنفسك أو أ٘تتع بك. )قاؿ بعضهم( قيل أشار إذل ما 

نو أجاز النكاح أ -أحد أصحاب أيب حنيفة رٛتهم هللا تعاذل  -نقل عن زفر 
ا١تؤقت أي صححو وألغى الوقت ْلنو شرط فاسد والنكاح ال يبطل ابلشروط 

 .الفاسدة
 

 ما رواة الًتمذي يف سننو: الثالثةا١تسألة 
ثَػَنا ِبْشُر ْبُن  -ٖٕٔٔ ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن َعْبِد ا١تَِلِك ْبِن َأيب الشََّواِرِب قَاَؿ: َحدَّ َحدَّ

ثَػَنا ُٛتَْيٌد َوُىَو الطَّوِيُل، قَاَؿ: َحدََّث اَٟتَسُن، َعْن ِعْمَراَف ْبِن ا١تَُفضَِّل قَاَؿ: َحدَّ 
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:  َواَل ِشَغاَر اَل َجَلَب، َواَل َجَنَب، »ُحَصُْتٍ، َعْن النَّيبِّ َصلَّى اَّللَّ

ـِ  َويف « َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ َىَذا »«: ، َوَمْن انْػتَػَهَب نُػْهَبًة فَػَلْيَس ِمنَّايف اإِلْساَل
الَباب َعْن أََنٍس، َوَأيب َر٭ْتَانََة، َواْبِن ُعَمَر، َوَجاِبٍر، َوُمَعاِويََة، َوَأيب ُىَريْػَرَة، َوَواِئِل ْبِن 

 ُحْجٍر.
 َجْنِبِو َأمَّا اْٞتََلُب فَاْلَفَرُس ٬ُتَْلُب ِمْن َورَائِِو اِبْلَفَرِس، َوَأمَّا اْٞتََنُب فَػَيْجُنُب ِإذَل 

َباؽِ   «اْلَفَرَس، َْلَْف َيُكوَف َأْسرََع يف َذِلَك، َويف َذِلَك ِمَن السِّ
 

 : الرابعةا١تسألة 
َمْسأََلٌة؛ قَاَؿ: )َوِإَذا َزوََّجُو َولِيػََّتُو، َعَلى َأْف يُػَزوَِّجُو  : قاؿ ابن قدامة يف ا١تغٍت

نَػُهَما،  َوِإْف َٝتَّْوا َمَع َذِلَك َصَداقًا أَْيًضا( . َىَذا النَِّكاُح اآْلَخُر َولِيػََّتُو، َفاَل ِنَكاَح بَػيػْ
َي ِشَغارًا ِلُقْبِحِو، َتْشِبيًها ِبَرْفِع اْلَكْلِب رِْجَلُو لِيَػُبوَؿ،  َا ٝتُِّ َغاَر. َفِقيَل: إ٪تَّ ُيَسمَّى الشِّ

َوُحِكَي َعْن اْْلَْصَمِعيِّ أَنَُّو يف اْلُقْبِح. يُػَقاُؿ: َشَغَر اْلَكْلُب: إَذا رََفَع رِْجَلُو لِيَػُبوَؿ، 
ُهَما رََفَع رِْجَلُو ِلْْلِخِر َعمَّا يُرِيُد. َواَل  َغاُر: الرَّْفُع. َفَكَأفَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمنػْ قَاَؿ: الشِّ



غَاِر فَاِسٌد. َرَواُه َعْنُو َٚتَاَعٌة.   قَاؿَ َٗتَْتِلُف الرَِّوايَُة َعْن َأْٛتََد، يف َأفَّ ِنَكاَح الشِّ
 َأْٛتَُد: َوُرِوَي َعْن ُعَمَر، َوزِيَد ْبِن اَثِبٍت، أَنػَُّهَما فَػرَّقَا ِفيِو.

 َوُىَو قَػْوُؿ َماِلٍك، َوالشَّاِفِعيِّ َوِإْسَحاؽَ 
قُػْلَنا: اَل َبْل َفَساُدُه ِمْن ِجَهِة أَنَُّو َوقَػَفُو َعَلى َشْرٍط فَاِسٍد، َأْو ِْلَنَُّو َشَرَط َ٘تِْليَك 

ُه اْلِبْضِع لِ  َىا َمْهًرا ِلأْلُْخَرى، َفَكأَنَُّو َملََّكُو إَيَّ َغَْتِ الزَّْوِج، فَِإنَُّو َجَعَل تَػْزِو٬َتُو إَيَّ
 .ِبَشْرِط انِْتَزاِعِو ِمْنوُ 

 
غَاُر َأْف يَػُقوَؿ الرَُّجُل ِللرَُّجِل: َزوِّْجٍِت ابْػنَػَتك، » َويف َحِديِث َأيب ُىَريْػَرَة:  َوالشِّ

 َرَواُه ُمْسِلُم.« ابْػَنيِت، َأْو َزوِّْجٍِت ُأْخَتك، َوُأَزوُِّجك ُأْخيِت.َوُأَزوُِّجَك 
: اَل َيِصحُّ؛ ِٟتَِديِث َأيب ُىَريْػَرَة، َوِلَما َرَوى أَبُو َداُود، َعْن اْْلَْعَرِج، َأفَّ  َوقَاَؿ ا٠تَِْرِقيِّ

َد الرَّْٛتََن ْبَن اْٟتََكِم ابْػنَػَتُو، َوأَْنَكَحُو اْلَعبَّاَس ْبَن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ْبِن اْلَعبَّاِس، أَْنَكَح َعبْ 
َعْبُد الرَّْٛتَِن ابْػنَػَتُو، وََكاََن َجَعاَل َصَداقًا، َفَكَتَب ُمَعاِويَُة إذَل َمْرَواَف، فََأَمَرُه َأْف يُػَفرََّؽ 

نَػُهَما، َغاُر الَِّذي نَػَهى َعْنُو َرُسوُؿ  بَػيػْ ُ َعَلْيِو َوقَاَؿ يف ِكَتابِِو: َىَذا الشِّ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ
 َوَسلََّم.

َيا َصَداقًا   .َوِْلَنَُّو َشَرَط ِنَكاَح إْحَدا٫ُتَا لِِنَكاِح اْْلُْخَرى، فَػَلْم َيِصحَّ، َكَما َلْو دَلْ ُيَسمِّ
ـَ التَّْسِمَيِة لَْيَس ٔتُْفِسِد ِلْلَعْقدِ ٭ُتَقُِّقُو  َفَدؿَّ َعَلى َأفَّ ِة، ، ِبَدلِيِل ِنَكاِح اْلُمَفوِّضَ َأفَّ َعَد

 اْلُمْفِسَد ُىَو الشَّْرُط.
 

 : ا١تتعة عند الفقهاء:ا٠تامسةا١تسألة 
أف يتزوج الرجل امرأة ٔتهر يسَت إذل أجل معلـو على أف ينفسخ النكاح عند  

 انقضائو بغَت طالؽ وذلك عند الشيعة جائز.
 



 قاؿ ابن قدامة يف ا١تغٍت : 
عَ   ِة[]َمْسأََلة ِنَكاُح اْلُمتػْ

َعِة َأْف يَػتَػَزوََّج اْلَمْرَأَة ُمدًَّة،  َعِة( َمْعٌَت ِنَكاِح اْلُمتػْ َمْسأََلٌة؛ قَاَؿ: )َواَل ٬َتُوُز ِنَكاُح اْلُمتػْ
ِمْثُل َأْف يَػُقوَؿ: َزوَّْجُتك ابْػَنيِت َشْهًرا، َأْو َسَنًة، َأْو إذَل اْنِقَضاِء اْلَمْوِسِم، َأْو ُقُدوـِ 

َهوُ  . َوِشبػْ ُة َمْعُلوَمًة َأْو ٣َتُْهوَلًة. فَػَهَذا ِنَكاٌح اَبِطٌل. َنصَّ اْٟتَاجِّ ، َسَواٌء َكاَنْت اْلُمدَّ
ـٌ. َوقَاَؿ أَبُو َبْكٍر: ِفيَها ِرَوايٌَة ُأْخَرى، أَنػََّها  َعِة َحَرا َعَلْيِو َأْٛتَُد، فَػَقاَؿ: ِنَكاُح اْلُمتػْ

؛ ِْلَفَّ اْبَن َمْنُصورٍ  ُر َحَراـٍ َها، فَػَقاَؿ: ٬َتَْتِنبُػَها َأَحبُّ إذَل.  َمْكُروَىٌة َغيػْ َسَأَؿ َأْٛتََد َعنػْ
ُر َأيب َبْكٍر ِمْن َأْصَحابَِنا ٯَتَْنُع َىَذا،  َوقَاَؿ َفظَاِىُر َىَذا اْلَكَراَىُة ُدوَف التَّْحِرمِي. َوَغيػْ

َعامَِّة الصََّحابَِة َواْلُفَقَهاِء.  َويَػُقوُؿ: يف اْلَمْسأََلِة ِرَوايٌَة َواِحَدٌة يف َٖتِْرٯتَِها. َوَىَذا قَػْوؿُ 
َو٦ِتَّْن ُرِوَي َعْنُو َٖتِْرٯتَُها ُعَمُر، َوَعِليّّ، َواْبُن ُعَمَر، َواْبُن َمْسُعوٍد، َواْبُن الزُّبَػَْتِ قَاَؿ 

َعِة َماِلٌك، َوَأْىُل اْلَمِديَنِة، َوأَبُو َحِنيفَ  َة يف َأْىِل اْبُن َعْبِد اْلبَػرِّ: َوَعَلى َٖتِْرمِي اْلُمتػْ
، َوَساِئُر  ، َواللَّْيُث يف َأْىِل ِمْصَر، َوالشَّاِفِعيُّ اْلِعَراِؽ، َواْْلَْوزَاِعيُّ يف َأْىِل الشَّاـِ

 َأْصَحاِب اآْلاَثرِ 
َوقَاَؿ زُفَػُر: َيِصحُّ النَِّكاُح، َويَػْبُطُل الشَّْرُط. َوُحِكَي َعْن اْبِن َعبَّاٍس، أَنػََّها َجاِئَزٌة. 

َلْيِو َأْكثَػُر َأْصَحاِب َعطَاِء َوطَاُوٍس. َوبِِو قَاَؿ اْبُن ُجَرْيٍج َوُحِكَي َذِلَك َعْن َأيب َوعَ 
يَعُة؛ ِْلَنَُّو َقْد ثَػَبَت َأفَّ النَّيبَّ  ، َوَجاِبٍر َوِإلَْيِو َذَىَب الشِّ ُ  -َسِعيٍد ا٠ْتُْدِريِّ َصلَّى اَّللَّ

َعَتاِف َكانَػَتا َعَلى َعْهِد َرُسوِؿ »ُرِوَي َأفَّ ُعَمَر قَاَؿ: َأِذَف ِفيَها، وَ  -َعَلْيِو َوَسلََّم  ُمتػْ
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  -اَّللَِّ  َعُة  -َصلَّى اَّللَّ ُهَما، َوُأَعاِقُب َعَلْيِهَما؛ ُمتػْ النَِّساِء، َأفَأَنْػَهى َعنػْ

َعُة اٟتَْجِّ  َفَعٍة، فَػَيُكوُف مُ «  َوُمتػْ َجارَِة. َولََنا َما َرَوى َوِْلَنَُّو َعْقٌد َعَلى َمنػْ َؤقػًَّتا، َكاإْلِ
َرَة، أَنَُّو قَاَؿ َأْشَهُد َعَلى َأيب، أَنَُّو َحدََّث  ُ َعَلْيِو  -َأفَّ النَّيبَّ »الرَّبِيُع ْبُن َسبػْ َصلَّى اَّللَّ

ُ صَ  -َويف لَْفٍظ: َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ « . نَػَهى َعْنُو يف َحجَِّة اْلَوَداعِ  -َوَسلََّم  لَّى اَّللَّ
َعَة النَِّساِء.» -َعَلْيِو َوَسلََّم  ـَ ُمتػْ  َرَواُه أَبُو َداُود« . َحرَّ



ُ عَ  -َوُرِوَي َعْن َعِليِّ ْبِن َأيب طَاِلٍب  ُ َعَلْيِو  َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ » -ْنُو َرِضَي اَّللَّ َصلَّى اَّللَّ
َعِة النَِّساِء يَػْوـَ َخيػْ  -َوَسلََّم  َرَواُه « بَػَر، َوَعْن ُٟتُوـِ اْٟتُُمِر اْْلَْىِليَِّة.نَػَهى َعْن ُمتػْ

ُرهُ   َماِلٌك، يف )اْلُمَوطَِّأ( َوَأْخَرَجُو اْْلَِئمَُّة النََّساِئّي َوَغيػْ
َواْختَػَلَف َأْىُل اْلِعْلِم يف اْٞتَْمِع بَػُْتَ َىَذْيِن ا٠ْتَبَػَرْيِن، فَػَقاَؿ قَػْوـُ: يف َحِديِث َعِليٍّ 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم  -أَتِْخٌَت، َوتَػْقِديُرُه َأفَّ النَّيبَّ تَػْقِدمٌي وَ  نَػَهى َعْن ُٟتُوـِ  -َصلَّى اَّللَّ
َها،  َعِة النَِّساِء، َودَلْ َيْذُكْر ِميَقاَت النػَّْهِي َعنػْ بَػَر، َونَػَهى َعْن ُمتػْ اْٟتُُمِر اْْلَْىِليَِّة يَػْوـَ َخيػْ

ـُ َأْٛتَُد َوَقْد بَػيػََّنُو الرَّبِيُع ْبُن َسبػْ  َما َرَة يف َحِديِثِو، أَنَُّو َكاَف يف َحجَِّة اْلَوَداِع. َحَكاُه اإْلِ
ًئا َأَحلَُّو اَّللَِّ ُثَّ َحرََّمُو،  : اَل َأْعَلُم َشيػْ ، َوذََكَرُه اْبُن َعْبِد اْلبَػرِّ َوقَاَؿ الشَّاِفِعيُّ َعْن قَػْوـٍ

َعَة. َفَحَمَل اْْلَْمَر َعَلى ظَاِىرِِه، َوَأفَّ النَّيبَّ ُثَّ َأَحلَُّو ُثَّ َحرََّمُو، إالَّ اْلمُ  ُ  -تػْ َصلَّى اَّللَّ
، ُثَّ َحرََّمَها،  -َعَلْيِو َوَسلََّم  ـٍ بَػَر، ُثَّ َأَحلََّها يف َحجَِّة اْلَوَداِع َثاَلثََة َأَيَّ َحرََّمَها يَػْوـَ َخيػْ

ـُ النِّكَ  اِح، ِمْن الطَّاَلِؽ، َوالظَِّهاِر، َواللَِّعاِف، َوالتػََّواُرِث، َوِْلَنَُّو اَل تَػتَػَعلَُّق بِِو َأْحَكا
َفَكاَف اَبِطاًل، َكَسائِِر اْْلَْنِكَحِة اْلَباِطَلِة. َوَأمَّا قَػْوُؿ اْبِن َعبَّاٍس، فَػَقْد ُحِكَي َعْنُو 

، قَاَؿ: قُػْلت اِلْبِن الرُُّجوُع َعْنُو، فَػَرَوى أَبُو َبْكٍر، إبِِْسَناِدِه َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَػَْتٍ 
َعِة، َحىتَّ قَاَؿ ِفيَها الشَّاِعُر:  َعبَّاٍس: َلَقْد َكثُػَرْت اْلَقالَُة يف اْلُمتػْ

َيا اْبِن َعبَّاسِ   َأُقوُؿ َوَقْد طَاَؿ الثػََّواُء بَِنا َمًعا ... ََي َصاِح َىْل َلك يف فُػتػْ
 ُف َمثْػَواؾ َحىتَّ َمْصَدِر النَّاسِ َىْل َلك يف رُْخَصِة اْْلَْطَراِؼ آِنَسٌة ... َتُكو 

ـِ َوٟتَِْم ا٠ْتِْنزِيِر. فََأمَّا إْذُف َرُسوِؿ اَّللَِّ  َتِة َوالدَّ َعَة َكاْلَميػْ ـَ َخِطيًبا، َوقَاَؿ: إفَّ اْلُمتػْ   فَػَقا
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم   ِفيَها فَػَقْد ثَػَبَت َنْسُخُو. -َصلَّى اَّللَّ
ْخَباَر َعْن َٖتِْرمِي َوَأمَّا َحِديُث ُعَمَر إْف  َا َقَصَد اإْلِ       َصحَّ َعْنُو فَالظَّاِىُر أَنَُّو إ٪تَّ

ُ َعَلْيِو َوَسلَّمَ صَ الرسوؿ  َها، إْذ اَل ٬تَُ  لَّى اَّللَّ َهى َعمَّا َكاف٢َتَا، َونَػْهِيِو َعنػْ   وُز َأْف يَػنػْ
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم الرسوؿ   َعَلى إاَبَحِتِو.ُو، َوبَِقَي َأاَبحَ  -َصلَّى اَّللَّ

 



  ا١تسألة السادسة:
   وسوعة القواعد الفقهية قاؿ الشيخ البورنو يف م

 القاعدة ا٠تامسة والعشروف ]الشرط ا١تخالف للشرع[
 الشرط الذي جرى ٥تالفاً ٟتكم الشرع يكوف ابطالً.

ا ال أف يزوجو اآلخر موليتو بداًل منها ومهراً ٢تا فهذ ومنها: إذا زوَّجو َوليَّتو على
 ٬توز، والنكاح ابطل، ْلف ىذا نكاح الشغار ا١تنهي عنو.

 
 القاعدة الثّالثة وا٠تمسوف ]ا١تنهي عنو[

 ىل يصَت ا١تنهي عنو ابطالً ؟
ومنها: نكاح الّشغار، إذا وقع ىل يفسخ؛ ْلنّو منهي عنو، فوقع ابطاًل، أو ال   

 قوعو ابطاًل.يفسخ؟ قاؿ ا١تالكّية والّشافعّية واٟتنابلة بوجوب فسخو؛ لو 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 : والثالثُت ا٠تامساٟتديث 
ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ قَاَؿ: َأْخبَػَرِن ََنِفٌع، َعِن اْبِن  -ٜٚٙٔ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ
، َما َشْأُف اَعْن َحْفَصَة، ُعَمَر،  ُهْم قَاَلْت: قُػْلُت: ََي َرُسوَؿ اَّللَِّ ُ َعنػْ لنَّاِس َرِضَي اَّللَّ

ِإِّنِ لَبَّْدُت رَْأِسي، َوقَػلَّْدُت َىْدِيي، َفالَ َأِحلُّ َحىتَّ )َحلُّوا َودَلْ َٖتِْلْل أَْنَت؟ قَاَؿ: 
 (َأِحلَّ ِمَن اٟتَجِّ 

 )اَبُب فَػْتِل الَقالَِئِد ِلْلُبْدِف َوالبَػَقِر(
، َوَفْسِخ ا  ٟتَجِّ ِلَمْن دَلْ َيُكْن َمَعُو َىْدٌي()اَبُب التََّمتُِّع َواإِلقْػَراِف َواإِلفْػَراِد اِبٟتَجِّ

 )اَبُب َمْن لَبََّد رَْأَسُو ِعْنَد اإِلْحَراـِ َوَحَلَق(
 )اَبُب التػَّْلِبيِد(

 
 الشرح

 ا١تسألة اْلوذل:
من  على ْقَرافِ لاب اٟتَجّ  و ِعْنَد اإِلْحَراـ رأسال  ْلِبيدت مشروعية : منطوؽ اٟتديث

 .ْديا٢تَ  ساؽ
 .ِلَمْن دَلْ َيُكْن َمَعُو َىْديٌ  َواإِلفْػَرادِ  لتََّمتُِّع اب  جّ اٟتَ  : مفهـو اٟتديث

 
 رواه النسائيما  ة:نيا١تسألة الثا

َعْن َحْفَصَة َزْوِج النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنػََّها قَاَلْت : ََي َرُسوَؿ اَّللَِّ , َما َشْأُف النَّاِس َحلُّوا ِمْن 
ي , ْنَت ِمْن ُعْمَرِتَك ؟ فَػَقاَؿ : إِّنِ لَبَّْدُت رَْأِسي , َوقَػلَّْدُت َىْديِ اْلُعْمَرِة َودَلْ ٖتَِلَّ أَ 

 صحَّحو اْللباِن .َفال َأِحلُّ َحىتَّ َأ٨ْتَر
 
 



 فيو مسائل :
 

يف رواية البخاري : َما َشْأُف النَّاِس َحلُّوا َودَلْ َٖتِْلْل أَْنَت ؟ قَاَؿ : ِإِّنِ  اْلوذل:
 قَػلَّْدُت َىْدِيي ، َفال َأِحلُّ َحىتَّ َأِحلَّ ِمْن اْٟتَجِّ .لَبَّْدُت رَْأِسي وَ 

 ويف الصحيحُت : َما َشْأُف النَّاِس َحلُّوا بُِعْمَرٍة َودَلْ َٖتِْلْل أَْنَت ِمْن ُعْمَرِتَك ؟
ُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأَمَر َأْزَواَجُو َأْف ٭تَْ  ـَ َحجَِّة يف رواية ١تسلم : َأفَّ النَّيبَّ َصلَّى اَّللَّ ِلْلَن َعا

 اْلَوَداِع . قَاَلْت َحْفَصُة : فَػُقْلُت : َما ٯَتْنَػُعَك َأْف ٖتَِلَّ ؟
 

فيو دليل على بقاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف إحرامو ، وأنو دل ٭َتّل من ُعمرتو حىت ٨تر  الثانية:
 ىديو يـو النحر ، وىو يـو العيد .

َمْذَىِب الصَِّحيح اْلُمْخَتار ... َأفَّ النَّيبّ َصلَّى اَّللَّ قاؿ النووي : َوَىَذا َدلِيل ِللْ 
َعَلْيِو َوَسلََّم َكاَف قَاِرًَن يف َحجَّة اْلَوَداع . فَػَقْو٢تَا : " ِمْن ُعْمَرتك " َأْي : اْلُعْمَرة 

سَّْعي ، َوال بُّد َلُو اْلَمْضُموَمة ِإذَل اْٟتَّج . َوِفيِو َأفَّ اْلَقاِرف ال يَػَتَحلَّل اِبلطََّواِؼ َوال
 .، َكَما يف اْٟتَاّج اْلُمْفِرد يف َٖتَلُّلو ِمْن اْلُوُقوؼ بَِعَرفَاٍت َوالرَّْمي َواْٟتَْلق َوالطََّواؼ 

وقاؿ ابن القيم : سائر اْلحاديث الصحيحة ا١تستفيضة من الوجوه ا١تتعدِّدة  
 ن إحرامو إالَّ يـو النحر .كلها َتُدّؿ على أنو صلى اَّللَّ عليو وسلم دل ٭تَِلَّ م

 
ال عالقة للنحر أو الذبح ابلتحلل إالّ يف حق من ساؽ ا٢تدي ؛ ْلف  الثالثة:

 التحلل الكامل ٭تصل بثالثة أمور :
 رمي ٚترة العقبة ، واْٟتَْلق أو التقصَت ، وطواؼ اإلفاضة .

 و٭تصل التحلل اْلصغر بِفعل اثنُت من ىذه الثالثة .
 



 تلبيد الرأس حىت ال ُيصيبو الشعث .مشروعية  الرابعة:
وأّف َمن لػّبد رأسو جاز لو أف ٯتسح عليو يف الوضوء ، ويف حكمو ما تضعو 

لو ما يُوضع من أجل النساء على رؤوسها للحاجة إذا كاف يشّق نزعو ، ومث
 .التداوي

 
 معٌت التلبيد : ا٠تامسة:

ِبَصْمٍغ َوَغاُسوٍؿ يَػْلَصُق فَػيَػْقُتُل َقْمَلُو َوال قاؿ الباجي : التػَّْلِبيُد : َأْف ُيَضفَِّر رَْأَسُو 
ُرُه .  يَػَتَشعَُّث ، قَاَلُو اْبُن اْلَموَّاِز َوَغيػْ

 وقاؿ ابن قتيبة : اْلُملَػبِّد الذي لَػبَّد رأسو شعره حىت لبد ، بِلزوؽ ٬تعلو فيو .
عند  وقاؿ ابن بطاؿ : التلبيد : أف ٬تعل الصمغ يف الغسوؿ ، ُث يلطخ بو رأسو

 اإلحراـ ، ليمنعو ذلك من الشعث .
ْطِمّي َوَشَبههَما  وقاؿ النووي : قَاَؿ اْلُعَلَماء : التػَّْلِبيد َضْفر الرَّْأس اِبلصَّْمغِ   َأْو ا٠تَْ

 عُّط َواْلَقْمل ، فَػُيْسَتَحّب ٦تَّا َيُضّم الشَّْعر َويَػْلَزؽ بَػْعضو بِبَػْعٍض ، َوٯَتَْنعُو التَّمَ 
 َفق بِِو .ِلَكْونِِو َأرْ 

وقاؿ العيٍت : لػّبد َشْعره : َجعل فيو شيئا ٨تو الصمغ ليجتمع َشْعره لئال 
 يتشّعث يف اإلحراـ ، أو يقع فيو القمل . اىػ .

 
  استحباب التلبيد  السادسة:

ب ، فمن شاء فعلو ، ومن شاء قاؿ ابن بطاؿ : التلبيد عند اإلحراـ مستح
 .تركو

 د .وقاؿ النووي ابستحباب التلبي
 



 ىل ٬تب اْٟتَلق على من لَػّبد شعر رأسو ؟ السابعة:
 روى ابن أيب شيبة أف ابن عمر قاؿ : َمن ضفر أو لَػّبد أو َعقص فليحلق .

 قاؿ ابن بطاؿ : وٚتهور العلماء على أف َمن لَػبَّد رأسو فقد َوَجب عليو اٟتِْالؽ 
مُر بن ا٠تطاب وابُن عمر ، وىو قوؿ كما فعل النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، وبذلك أَمر الناَس عُ 

مالك والثوري والشافعي وأٛتد وإسحاؽ وأِب ثور ، وكذلك لو ضفر شعره أو 
عقصو كاف حكمو حكم التلبيد ؛ ْلف الذي فعل ُسنة التلبيد الذي أوجب النيب 

 عليو السالـ فيو اٟتالؽ . اىػ .
 

  و٨توىا ليُػْعَلم أنو ىدي تقليد ا٢تدي : إْلَباسو الِقالدة ِمن النعاؿ  الثامنة:
 قاؿ النووي : التقليد : ىو تعليق شيء يف ُعنق ا٢تدي لُيعلم أنو ىدي .

 وسيأيت يف " ابب ا٢تدي " .
 

َمن أىَدى وساؽ ا٢تدي فَػَعل مثل ما فعل رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ، فإنو عليو  التاسعة:
ْىَلْلَت ََي َعِليُّ ؟ قَاَؿ : ٔتَا َأَىلَّ بِِو النَّيبُّ الصالة والسالـ قاؿ ِلعلّي هنع هللا يضر : ِِبَ أَ 

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم . قَاَؿ : فََأْىِد ، َواْمُكْث َحَراًما َكَما أَْنَت . رواه البخاري  َصلَّى اَّللَّ
 ومسلم .

ويف رواية قاؿ : لوال أّف معي ا٢تدي ْلْحللُت . ويف رواية : قَاَؿ فََأْمِسْك فَِإفَّ 
 َعَنا َىْدًَي .مَ 

ويف حديث جابر : فَػَقاَؿ : َلْو َأِّنِ اْستَػْقبَػْلُت ِمْن َأْمِري َما اْسَتْدبَػْرُت دَلْ َأُسْق 
لَّ َوْلَيْجَعْلَها ُعْمَرًة ا٢ْتَْدَي َوَجَعْلتُػَها ُعْمَرًة ، َفَمْن َكاَف ِمْنُكْم لَْيَس َمَعُو َىْدٌي فَػْلَيحِ 

 رواه البخاري ومسلم .
   َيُسق ا٢تدي فيجوز لو التحلل وأما من دل



قاؿ أبو موسى هنع هللا يضر : قدمُت على رسوؿ هللا صلى هللا عليو و سلم وىو منيخ 
ابلبطحاء ، فقاؿ : ِِبَ أىللت ؟ قاؿ : قلت : أىللُت إبىالؿ النيب صلى هللا 
عليو و سلم . قاؿ : ىل ُسْقت ِمن ىدي ؟ قلت : ال . قاؿ : َفُطف ابلبيت 

 ت وابلصفا وا١تروة . رواه مسلم .وا١تروة ُث حّل ، فطفت ابلبي وابلصفا
قاؿ ابن عبد الرب : وأما َىدي الِقراف فإنو مانع من اإلحالؿ والفسخ عند 

از ٚتهور السلف وا٠تلف ، إالّ ابن عباس ، وَتبعتو فرقة : إذا دل َيسق ا٢تدي ج
 لو فسخ اٟتج يف العمرة . اىػ 

 أهنا : خرجنا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص عاـ حجة الوداع ، َفِمّنا وأما قوؿ عائشة اهنع هللا يضر
َمن أَىّل بُِعْمَرة ، وِمّنا َمن أَىّل ْتَجة وُعمرة ، وِمّنا َمن أَىّل ابٟتج ، وأىل رسوؿ 

ا حىت  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابٟتج ، فأما َمن أَىّل ابٟتج ، أو َٚتَع اٟتج والعمرة ، فلم ٭تَِلُّو 
 .رواه البخاري ومسلميـو النحر .  كاف

فليس فيو أف من دل يُسق ا٢تدي دل يتحلل بُِعمرة ؛ ْلف ِذكر سياؽ ا٢تدي مطوّي 
 يف ىذا اٟتديث ، وُمصّرح بو يف أحاديث ُأَخر .

وىو داّؿ على أف من أفرد اٟتج دل ٭تَِّل منو ، ومن َٚتَع بُت اٟتج والعمرة دل ٭تّل 
بُِعمرة ،  خَت غَت ُمراد ، إالّ أف يُقاؿ يف حّق ُأَنس دل يتحللوامنهما ، وىذا اْل
 .وبَقوا على ِقراهنم

 
 
 
 
 
 



 : اْلوؿاٟتديث  
ٜٖٚ-   ، ثَػَنا ُمَسدٌَّد، قَاَؿ: َأْخبَػَرِن ٭َتَِْت ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ قَاَؿ: َحدَّ

ثَػَنا َسِعيٌد ا١تَْقرُبِيُّ، َعْن أَبِيِو،  ْن َأيب ُىَريْػَرَة: َأفَّ النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم عَ َحدَّ
َدَخَل ا١تَْسِجَد، َفَدَخَل رَُجٌل، َفَصلَّى، ُثَّ َجاَء، َفَسلََّم َعَلى النَّيبِّ صّلى هللا عليو 

ـَ، فَػَقاَؿ: )اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك دَلْ  وسلم فَػَردَّ النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلْيِو السَّاَل
،) )اْرِجْع  َفَصلَّى، ُثَّ َجاَء، َفَسلََّم َعَلى النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم فَػَقاَؿ: ُتَصلِّ

) ، فَِإنََّك دَلْ ُتَصلِّ َرُه،  َفَصلِّ ، َفَما ُأْحِسُن َغيػْ َثاَلاًث، فَػَقاَؿ: َوالَِّذي بَػَعَثَك اِبٟتَقِّ
ْ، ُثَّ اقْػَرْأ َما تَػَيسََّر َمَعَك ِمَن الُقْرآِف، فَػَعلِّ  ْمٍِت، قَاَؿ: )ِإَذا ُقْمَت ِإذَل الصَّاَلِة، َفَكربِّ

ُثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا، ُثَّ اْرَفْع َحىتَّ تَػْعَتِدَؿ قَاِئًما، ُثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ 
 َتْطَمِئنَّ َجاِلًسا، ُثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا، ُثَّ افْػَعْل َساِجًدا، ُثَّ اْرَفْع َحىتَّ 

 َذِلَك يف َصالَِتَك ُكلَِّها(
َماـِ َوا١تَْأُموـِ يف الصََّلَواِت ُكلَِّها، يف اَٟتَضِر َوالسََّفِر، َوَما   )اَبُب ُوُجوِب الِقَراَءِة ِلإْلِ

 (٬ُتَْهُر ِفيَها َوَما ٮُتَاَفتُ 
 )اَبُب َأْمِر النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم الَِّذي الَ يُِتمُّ رُُكوَعُو اِبإِلَعاَدِة( 
ـُ( )  اَبُب َمْن َردَّ فَػَقاَؿ: َعَلْيَك السَّاَل
 اَبُب ِإَذا َحِنَث ََنِسًيا يف اَْلٯْتَاِف( )

 الشرح
 ا١تسألة اْلوذل:

     الطمأنينة.ومنها ركن  أركاف الصَّاَلةِ  وجوب اإلتياف بكامل :منطوؽ اٟتديث 
عند االخالؿ ِبي ركن من أركاف الصَّاَلِة ٬تب علية اعادة :  مفهـو اٟتديث

 الصَّاَلِة.
 



 ا١تسألة الثانية: 
 حديث ا١تسيء صالتو

فإف حديث ا١تسيء صالتو حديث عظيم، أخرجو اإلماـ أٛتد يف مسنده، 
حيحيهما، وأصحاب السنن اْلربعة، وكذلك اإلماماف البخاري ومسلم يف ص

وغَتىم من أصحاب الصحاح، وا١تسانيد، وا١تصنفات، وا١تعاجم، واآلاثر، وقد 
ُروي من حديث صحابيُت جليلُت ٫تا أبو ىريرة عبدالرٛتن بن صخر الدوسي 

 . هنع هللا يضر، ورفاعة بن رافع الزرقي اْلنصاري هنع هللا يضر
 

ثَػَنا ِإْسَحاُؽ ْبُن َمْنُصوٍر، حديث أيب ىريرة، قاؿ الأواًل:  بخاري رٛتو هللا: َحدَّ
، َعْن  ثَػَنا ُعبَػْيُد هللا، َعْن َسِعيِد ْبِن َأيب َسِعيٍد اْلَمْقرُبِيِّ َأْخبَػَرََن َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ٪ُتََْتٍ، َحدَّ

ملسو هيلع هللا ىلص َجاِلٌس يف ََنِحَيِة  َأيب ُىَريْػَرَة هنع هللا يضر، َأفَّ رَُجاًل َدَخَل اْلَمْسِجَد، َوَرُسوُؿ اَّللَّ 
اْلَمْسِجِد َفَصلَّى، ُثَّ َجاَء َفَسلََّم َعَلْيِو، فَػَقاَؿ َلُو َرُسوُؿ اَّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: "َوَعَلْيَك 

"، فَػَرَجَع الرجل ـُ، اْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك دَلْ ُتَصلِّ َفَصلَّى كما صلى، ُثَّ َجاَء  السَّاَل
،  على النيب ملسو هيلع هللا ىلص ، فَػَقاَؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص َسلََّم فَ  ـُ، فَاْرِجْع َفَصلِّ : "َوَعَلْيَك السَّاَل

"، فَػَقاَؿ يف الثَّانَِيِة َأْو يف الَّيِت بَػْعَدَىا )ويف رواية: فقاؿ يف الثالثة(   فَِإنََّك دَلْ ُتَصلِّ
، فَػَقاَؿ: "ِإَذا ُقْمَت  َته فػػوالذي بعثك ابٟتق ما ُأحسن غ : َعلِّْمٍِت ََي َرُسوَؿ اَّللَِّ

ْ، ُثَّ اقْػَرْأ ٔتَا تَػَيسََّر َمَعَك ِمَن  َلَة َفَكربِّ ِإذَل الصَّاَلِة فََأْسِبِغ اْلُوُضوَء، ُثَّ اْستَػْقِبِل اْلِقبػْ
َحىتَّ َتْسَتِوَي )ويف رواية:  رأسك اْلُقْرآِف، ُثَّ ارَْكْع َحىتَّ َتْطَمِئنَّ رَاِكًعا، ُثَّ اْرَفعْ 

قَاِئًما، ُثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا، ُثَّ اْرَفْع   )ويف أخرى: تطمئن(   تعتدؿ( 
وَتْطَمِئنَّ َجاِلًسا، ُثَّ اْسُجْد َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َساِجًدا، ُثَّ اْرَفْع   َحىتَّ تستوي رأسك

، ُثَّ افْػَعْل َذِلَك يف َصاَلِتَك   ا )ويف رواية: حىت تستوي قائما(َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َجاِلسً 



َا  ًئا، فَِإ٪تَّ ُكلَِّها" فَِإَذا فَػَعْلَت َىَذا، فَػَقْد ٘تَّْت َصاَلُتَك َوَما انْػتَػَقْصَت ِمْن َىَذا َشيػْ
 انْػتَػَقْصَتُو ِمْن َصاَلِتَك.

 وأٛتد. وغَتىم.لنسائي وابن ماجو ورواه مسلم وأبو داود والًتمذي وا
 

ثَػَنا َعِليُّ ْبُن ُحْجٍر،  اثنياً: حديث رفاعة بن رافع، قاؿ الًتمذي رٛتو هللا: َحدَّ
 ، ِد ْبِن رَاِفٍع الزُّرَِقيِّ َأْخبَػَرََن ِإْٝتَاِعيل ْبُن َجْعَفٍر، َعْن ٭َتَِْت ْبِن َعِليِّ ْبِن ٭َتَِْت ْبِن َخالَّ

ِه، َعْن رِفَاعَ  أنو حدثو، َأّف َرُسوَؿ  وكاف بدرَيً  الزرقي َة ْبِن رَاِفٍع َعْن أَبِيِو َعْن َجدِّ
َنَما ُىَو َجاِلٌس يف اْلَمْسِجِد يَػْوًما َو٨َتُْن َمَعُو ِإْذ َجاَءُه رَُجٌل من اْلنصار   اَّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص بَػيػْ

 يرمقو وال يشعرفََأَخفَّ َصاَلتَُو ورسولو هللا   ركعتُت َكاْلَبَدِويِّ َفَصلَّى قريباً منو
 و٨تن ال نشعر ُثَّ اْنَصَرَؼ، َفَسلََّم َعَلى النَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص فَػَقاَؿ النَّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص: "َوَعَلْيكَ 

فَػَرَجَع َفَصلَّى    فَِإنََّك دَلْ ُتَصلِّ قاؿ  فَاْرِجْع َفَصلِّ )ويف رواية: أعد صالتك( 
َفَسلََّم َعَلْيِو، فَػَقاَؿ: َوَعَلْيَك فَاْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك دَلْ  ُثَّ َجاءَ   كنحو ٦تا صلى

، فَػَفَعَل َذِلَك َمرَّتَػُْتِ َأْو َثاَلاًث ُكلُّ َذِلَك َيَْيت النَّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلص فَػُيَسلُِّم َعَلى النَّ  يبِّ ملسو هيلع هللا ىلص ُتَصلِّ
، َفَخاَؼ النَّاُس وََكبُػَر فَػيَػُقوُؿ النَّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلص : َوَعَلْيَك فَاْرِجْع َفَصلِّ فَِإنََّك دَلْ ُتَصلِّ

"، فَػَقاَؿ الرَُّجُل يف آِخِر َذِلَك: والذي  َعَلْيِهْم َأْف َيُكوَف َمْن َأَخفَّ َصاَلتَُو دَلْ ُيَصلِّ
 وأنزؿ عليك الكتاب لقد جهدت وحرصت  وبعثك ابٟتق أكرمك َي رسوؿ هللا

َا َأََن َبَشٌر ُأِصيُب َوُأْخِطُئ، فَػَقاَؿ: "َأَجْل ِإَذا ُقْمَت   فََأِرِن َوَعلِّْمٍِت كيف أصنع فَِإ٪تَّ
ُ جل وعز ُثَّ َتَشهَّْد َوَأِقْم ُث   فأحسن الوضوء ِإذَل الصَّاَلِة فَػتَػَوضَّْأ َكَما َأَمَرَؾ اَّللَّ

ُث  ِبـ القرآف اَف َمَعَك قُػْرآٌف فَاقْػَرأْ فَِإْف كَ   هللا تعاذل استقبل القبلة فكرب  قم فػ
ُْه َوَىلِّْلُو، ُثَّ ارَْكْع فَاْطَمِئنَّ رَاِكًعا اجعل   اقرأ ٔتا شئت َوِإالَّ فَاْٛتَِد اَّللََّ وََكربِّ

راحتيك على ركبتيك وامدد ظهرؾ ومكن لركوعك ُثَّ اْعَتِدْؿ قَاِئًما فأقم صلبك 
       يف رواية: ُث ارفع حىت تطمئن قائما(  حىت ترجع العظاـ إذل مفاصلها )و 



ُثَّ اْسُجْد فَاْعَتِدْؿ َساِجًدا )ويف رواية: ُث إذا أنت سجدت فاثبت وجهك 
على فخذؾ اليسرى  ويديك حىت يطمئن كل عظم منك إذل موضعو( ُثَّ اْجِلْس 

يف كل ركعة فَاْطَمِئنَّ َجاِلًسا ُث اسجد حىت تطمئن ساجداً ُثَّ ُقْم ُث اصنع ذلك 
طمئن وافًتش فخذؾ اليسرى ُث فإذا جلست يف وسط الصالة فا وسجدة

ًئا انْػتَػَقْصَت  تشهد فَِإَذا فَػَعْلَت َذِلَك فَػَقْد ٘تَّْت َصاَلُتَك َوِإِف انْػتَػَقْصَت ِمْنُو َشيػْ
انْػتَػَقَص ِمْن َذِلَك  ِمْن َصاَلِتَك" قَاَؿ: وََكاَف َىَذا َأْىَوَف َعَلْيِهْم ِمَن اْْلَوَِّؿ، أَنَُّو َمنِ 

ًئا انْػتَػَقَص ِمْن َصاَل   تِِو َودَلْ َتْذَىْب ُكلَُّها.َشيػْ
 داود، والنسائي وابن ماجو وأٛتد وأخرجو أبو

ويف رواية: قاؿ النسائي: َأْخبَػَرََن ٤ُتَمَُّد ْبُن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َيزِيَد اْلُمْقِرُئ أَبُو ٭َتَِْت 
ثَػَنا ِإْسَحاُؽ ْبُن  ٔتَكََّة َوُىَو َبْصِريّّ، ـٌ، قاؿ: َحدَّ ثَػَنا ٫َتَّا ثَػَنا َأيب، قاؿ: َحدَّ قاؿ: َحدَّ

ِد ْبِن َماِلِك ْبِن رَاِفِع ْبِن َماِلٍك  َعْبِد اَّللَِّ ْبِن َأيب طَْلَحَة، َأفَّ َعِليَّ ْبَن ٭َتَِْت ْبِن َخالَّ
ِو رِفَاَعَة ْبِن رَاِفعٍ  ثَُو، َعْن أَبِيِو، َعْن َعمِّ َنَما َرُسوُؿ اَّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص َجاِلٌس َحدَّ ، قاؿ: بَػيػْ

َلَة َفَصلَّى فَػَلمَّا َقَضى َصاَلتَُو َجاَء َفَسلََّم َعَلى  َو٨َتُْن َحْوَلُو ِإْذ َدَخَل رَُجٌل فَأََتى اْلِقبػْ
: "َوَعَلْيَك اْذَىْب َفَصلِّ َرُسوِؿ اَّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص َوَعَلى اْلَقْوـِ فَػَقاَؿ َلُو: َرُسوُؿ اَّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص

" َفَذَىَب َفَصلَّى َفَجَعَل َرُسوُؿ اَّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص يَػْرُمُق َصاَلتَُو َواَل َيْدِري َما  فَِإنََّك دَلْ ُتَصلِّ
َها فَػَلمَّا َقَضى َصاَلتَُو َجاَء َفَسلََّم َعَلى َرُسوِؿ اَّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص  َوَعَلى اْلَقْوـِ فَػَقاَؿ يَِعيُب ِمنػْ

" فََأَعاَدَىا َمرَّتَػُْتِ َأْو َثاَل  اًث َلُو َرُسوُؿ اَّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص: "َوَعَلْيَك اْذَىْب َفَصلِّ فَِإنََّك دَلْ ُتَصلِّ
 "ِإنػََّها دَلْ تَِتمَّ فَػَقاَؿ الرَُّجُل ََي َرُسوَؿ اَّللَِّ َما ِعْبَت ِمْن َصاَليت فَػَقاَؿ َرُسوُؿ اَّللَّ ملسو هيلع هللا ىلص

ُ عز وجل فَػيَػْغِسَل َوْجَهُو َوَيَدْيِو  َصاَلُة َأَحدُِكْم َحىتَّ ُيْسِبَغ اْلُوُضوَء َكَما َأَمَرُه اَّللَّ
َ عز وجل )ويف َ اَّللَّ  رواية: ِإذَل اْلِمْرفَػَقُْتِ َوٯَتَْسَح ِبَرْأِسِو َورِْجَلْيِو ِإذَل اْلَكْعبَػُْتِ ُثَّ ُيَكربِّ

َدُه ويثٍت عليوُث يقوؿ هللا أك َ  رب( َو٭َتَْمَدُه َوٯُتَجِّ ْعُتُو يَػُقوُؿ َو٭َتَْمَد اَّللَّ ـٌ َوٝتَِ قَاَؿ ٫َتَّا
ْعُتُو يَػُقوُؿ قَاَؿ َويَػْقَرَأ َما تَػَيسََّر ِمَن اْلُقْرآِف ٦تَّا َُه، قَاَؿ َفِكاَل٫ُتَا َقْد ٝتَِ َدُه َوُيَكربِّ  َوٯُتَجِّ



َ )ويف رواية: ُث يقوؿ هللا أكرب( وَ  َعلََّموُ  ُ َوَأِذَف َلُو ِفيِو ُثَّ ُيَكربِّ يَػرَْكَع ويضع كفيو اَّللَّ
َدُه، ُثَّ  على ركبتيو ُ ِلَمْن ٛتَِ َع اَّللَّ َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َمَفاِصُلُو َوَتْستَػْرِخَي، ُثَّ يَػُقوَؿ ٝتَِ

َ )ويف رواية: ُث يقوؿ هللا أكرب( ، َوَيْسُجَد  َيْسَتِوَي قَاِئًما َحىتَّ يُِقيَم ُصْلَبُو، ُثَّ  ُيَكربِّ
َهَتُو من اْلرض َحىتَّ ٯُتَكَِّن َوْجَهُو َوَقدْ  ْعُتُو يَػُقوُؿ َجبػْ َحىتَّ َتْطَمِئنَّ َمَفاِصُلُو  ٝتَِ

َ )ويف رواية: ُث يقوؿ هللا أكرب( ، فَػيَػْرَفَع َحىتَّ َيْسَتِوَي قَاِعًدا  َوَتْستَػْرِخَي َوُيَكربِّ
َ فَػَيْسُجَد َحىتَّ ٯُتَكَِّن َوْجَهُو َوَيْستَػْرِخَي )ويف  َعَلى َمْقَعَدتِِو َويُِقيَم ُصْلَبُو، ُثَّ ُيَكربِّ

ن مفاصلو ُث يرفع رأسو فيكرب( ، رواية: ُث يقوؿ هللا أكرب ُث يسجد حىت تطمئ
تَِتمَّ َصاَلتُُو". فَِإَذا دَلْ يَػْفَعْل َىَكَذا دَلْ  الصالة ىكذا أربع ركعات حىت فرغ فوصف

 (.ٖٙٔٔأخرجو النسائي رقم )
 

 ابن حجر يف كتابو )فتح الباري(: قاؿ
  قراءة كامل شرح اٟتديث يف عمدة اْلحكاـ  العلموأرى لزاماً على طالب     

٢تذا العادل اْلصورل النحرير الفقيو ابن دقيق العيد ١تا اشتمل عليو من القواعد 
 والفوائد.

د: تكرر من الفقهاء االستدالؿ هبذا اٟتديث على وجوب ما قاؿ ابن دقيق العي
ذكر فيو، وعلى عدـ وجوب ما دل يذكر، أما الوجوب فلتعلق اْلمر بو، وأما 

عدمو فليس جملرد كوف اْلصل عدـ الوجوب، بل لكوف ا١توضع موضع تعليم، 
وبياف للجاىل، وذلك يقتضي ا٨تصار الواجبات فيما ذكر، ويتقوى ذلك بكونو 

 ذكر ما تعلقت بو اإلساءة من ىذا ا١تصلي وما دل يتعلق بو. فدؿ على أنو دل ملسو هيلع هللا ىلص
يقصر ا١تقصود على ما وقعت بو اإلساءة، قاؿ: فكل موضع اختلف الفقهاء يف 

وجوبو وكاف مذكوراً يف ىذا اٟتديث، فلنا أف نتمسك بو يف وجوبو وابلعكس، 
اٟتديث، وإحصاء اْلمور ا١تذكورة فيو، لكن ٭تتاج أواًل إذل ٚتع طرؽ ىذا 



واْلخذ ابلزائد فالزائد، ُث إف عارض الوجوب أو عدمو دليل أقوى منو عمل 
يء دل يُذكر يف ىذا اٟتديث بو، وإف جاءت صيغة اْلمر يف حديث آخر بش

 قدمت.
وإف من أركاف الصالة اليت دل أجد ٢تا ذكراً صر٭تاً يف ىذا اٟتديث التشهد 

لوس فيو، والصالة على النيب ملسو هيلع هللا ىلص، والسالـ يف آخر الصالة، وقاؿ اْلخَت، واٞت
بعض أىل العلم بوجوب االستعاذة اب من أربع: من عذاب جهنم، وعذاب 

 وفتنة ا١تسيح الدجاؿ قبل السالـ.القرب، وفتنة ايا وا١تمات، 
 قاؿ: "ِإَذا َتَشهََّد فروى مسلم يف صحيحو من حديث أيب ىريرة أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص

َأَحدُُكْم فَػْلَيْسَتِعْذ اِبِ ِمْن َأْرَبٍع، يَػُقوُؿ: اللُهمَّ ِإِّنِ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب َجَهنََّم، 
َنةِ  َنِة الْػَمْحَيا َوالْػَمَماِت، َوِمْن َشرِّ ِفتػْ الْػَمِسيِح  َوِمْن َعَذاِب اْلَقرْبِ، َوِمْن ِفتػْ

 ".الدَّجَّاؿِ 
 وقد اشتمل ىذا اٟتديث على فوائد:

أف حسن النية واالجتهاد يف العمل ال ٬تعلو صحيحاً ما دل يكن موافقاً اْلوذل: 
 ف اجتهاد صاحبو وحرصو على ا٠تَت.لسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص مهما كا

ٖتذير كثَت من الناس الذين ال يؤدوف صالهتم إبتقاف، حيث ٮتشى الثانية: 
يكوف ٢تم منها إال التعب، وقد قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ٢تذا الرجل: "َأِعد  عليهم أال
".َصالِتكَ   ، فَِإنََّك دَلْ ُتَصلِّ

روى البخاري يف صحيحو من حديث زيد بن وىب قاؿ: رأى حذيفة رجاًل ال 
يتم الركوع والسجود قاؿ: ما صليت، ولو مت مت على غَت الفطرة اليت فطر 

 ملسو هيلع هللا ىلص عليها. هللا دمحماً 
 
 



 اٟتديث من الفوائد غَت ما تقدـ: قاؿ اٟتافظ ابن حجر: ويف ىذا
 من أخلَّ بشيء من واجبات الصالة.وجوب اإلعادة على  -ٔ
، لكن ٭تتمل أف تكوف ت -ٕ لك الصالة فريضة فيو أف الشروع يف النافلة ملـز

 فيقف االستدالؿ.
 ا١تنكر.ْلمر اب١تعروؼ والنهي عن فيو ا -ٖ
 نيف.حسن التعليم بغَت تع -ٗ
 إيضاح ا١تسألة وٗتليص ا١تقاصد. -٘
 طلب ا١تتعلمِّ من العادل أف يعلَِّمو. -ٙ
 من ا١توضع إذا وقعت صورة انفصاؿ.فيو تكرار السالـ ورده، وإف دل ٮترج  -ٚ
 اـ يف ا١تسجد، وجلوس أصحابو معو.فيو جلوس اإلم -ٛ
ريح ْتكم اد لو، واالعًتاؼ ابلتقصَت، والتصفيو التسليم للعادل، واالنقي -ٜ

 البشرية يف جواز ا٠تطأ.
، أما ما زادتو فيو أف فرائض الوضوء مقصورة على ما ورد بو القرآف -ٓٔ

 السنة فيندب.
  ولطف معاشرتو.فيو حسن خلقو ملسو هيلع هللا ىلص -ٔٔ
 أتخَت البياف يف اجمللس للمصلحة.فيو  -ٕٔ
ليس بلساف العرب ال القراءة ابلفارسية لكوف ما  فيو حجة على من أجاز -ٖٔ

 يسمى قرآَنً.
قاؿ النووي: "وفيو وجوب القراءة يف الركعات كلها، وأف ا١تفيت إذا سئل عن 

شيء وكاف ىناؾ شيء آخر ٭تتاج إليو السائل يستحب لو أف يذكره لو وإف دل 
و، وموضع يسألو عنو، ويكوف من ابب النصيحة ال من الكالـ فيما ال معٌت ل

 الداللة منو كونو قاؿ: )علِّمٍت( أي الصالة، فعلَّمو الصالة ومقدماهتا".



 : الثاِناٟتديث 
ٜ٘ٓٓ- ، ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َثٍِت َسِعيُد ْبُن َأيب  َحدَّ قَاَؿ: َحدَّ

ُ َعْنُو، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َعْن َأيب ُىَريْػَرَة َرِضَي اَسِعيٍد، َعْن أَبِيِو،  َّللَّ
يِن،  قَاَؿ: ) تُػْنَكُح ا١تَْرَأُة ِْلَرَْبٍع: ِلَما٢ِتَا َوِٟتََسِبَها َوَٚتَا٢ِتَا َوِلِديِنَها، فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ

 َترَِبْت َيَداَؾ (
يِن(  )اَبُب اَْلْكَفاِء يف الدِّ

 الشرح
 :ا١تسألة اْلوذل

     اٟترص على الزواج من ذات الدِّين وذات الصالح. :منطوؽ اٟتديث 
 البعد من الزواج من الفاسقات.  : مفهـو اٟتديث

 
 ا١تسألة الثانية :

 روى مسلم
 اَبُب اْسِتْحَباِب ِنَكاِح َذاِت الدِّينِ  - ٘ٔ
ُر ْبُن َحْرٍب، َو٤ُتَمَُّد ْبُن اْلُمثَػٌتَّ ٙٙٗٔ) -ٖ٘ ثَػَنا زَُىيػْ ، َوُعبَػْيُد هللِا ْبُن ( َحدَّ

ثَػَنا ٭َتَِْت ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعبَػْيِد هللِا، َأْخبَػَرِن َسِعيُد ْبُن َأيب َسِعيٍد،  َسِعيٍد، قَاُلوا: َحدَّ
َعْن أَبِيِو، َعْن َأيب ُىَريْػَرَة، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، قَاَؿ: " تُػْنَكُح اْلَمْرَأُة 

يِن َترَِبْت َيَداَؾ "ِْلَ   ْرَبٍع: ِلَما٢ِتَا، َوِٟتََسِبَها، َوِٞتََما٢ِتَا، َوِلِديِنَها، فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ
 

ثَػَنا َعْبُد ٘ٔٚ) - ٗ٘ ثَػَنا َأيب، َحدَّ ثَػَنا ٤ُتَمَُّد ْبُن َعْبِد هللِا ْبِن ٪ُتََْتٍ، َحدَّ ( وَحدَّ
طَاٍء، َأْخبَػَرِن َجاِبُر ْبُن َعْبِد هللِا، قَاَؿ: تَػَزوَّْجُت اْلَمِلِك ْبُن َأيب ُسَلْيَماَف، َعْن عَ 

اْمَرَأًة يف َعْهِد َرُسوِؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم، فَػَلِقيُت النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو 



ـْ ثَػيٌِّب؟ِبْكٌر، »قُػْلُت: نَػَعْم، قَاَؿ: « ََي َجاِبُر تَػَزوَّْجَت؟»َوَسلََّم، فَػَقاَؿ:  قُػْلُت: « َأ
قُػْلُت: ََي َرُسوَؿ هللِا: ِإفَّ رل َأَخَواٍت، « فَػَهالَّ ِبْكًرا ُتاَلِعبُػَها؟»ثَػيٌِّب، قَاَؿ: 

نَػُهنَّ، قَاَؿ:  َفَذاَؾ ِإَذْف، ِإفَّ اْلَمْرَأَة تُػْنَكُح َعَلى »َفَخِشيُت َأْف َتْدُخَل بَػْيٍِت َوبَػيػْ
يِن َترَِبْت َيَداؾَ ِديِنَها، َوَما٢ِتَا، َوَٚتَا٢تَِ   «ا، فَػَعَلْيَك ِبَذاِت الدِّ

 
 ا١تسألة الثالثة :

 ا١تباحث العربية  
 )تنكح ا١ترأة( ابلبناء للمجهوؿ وا١ترأة َنئب فاعل

 )ْلربع( ٘تييز العدد ٤تذوؼ أي ْلربع خصاؿ
 )١تا٢تا( بدؿ من السابق إبعادة اٞتار لإلشارة إذل استقالؿ كل يف ا١تقصد

سب يف اْلصل الشرؼ ابآلابء واْلقارب مأخوذ من اٟتساب ْلهنم  )ٟتسبها( اٟت
كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آابئهم وحسبوىا فيحكم ١تن زاد عدده 
على غَته ابلشرؼ وأما قولو ملسو هيلع هللا ىلص "اٟتسب ا١تاؿ والكـر التقوى" فا١تراد منو أف 

 ا١تاؿ حسب من ال حسب لو
الرواية حذفت الالـ اٞتارة لإلشارة إذل أف ىذه الصفة قد ال )وٚتا٢تا( يف ىذه 

تقصد بذاهتا بل تقصد َتبعة لغَتىا ويف مسلم إبعادهتا يف اْلربع إلفادة أف كال 
 منها مستقل يف الغرض

)فاظفر بذات الدين( الفاء واقعة يف جواب شرط مقدر أي إذا ٖتققت ما 
ة ويف رواية ١تسلم "فعليك فصلت لك فاظفر بذات الدين وذات ٔتعٌت صاحب

 بذات الدين" وا٠تطاب لكل من يقصد النكاح
)تربت يداؾ( اٞتملة جواب لشرط ٤تذوؼ تقديره إف خالفت ما أمرتك بو 

وتفسَتىا افتقرت يداؾ يقاؿ ترب الرجل إذا افتقر ومعناه اْلصلي التصقت 



اد هبا حقيقة يداه ابلًتاب ويلزمو الفقر وقيل ىي كلمة جارية على ألسنتهم ال ير 
الدعاء بل القصد منها اٟتث على امتثاؿ اْلمر الذي قبلها وللعرب كلمات 

توسعوا فيها حىت أخرجوىا عن حقيقتها إلرادة اإلنكار أو التعجب أو التعظيم 
 أو اٟتث على الشيء كما ىنا ومن ىذه الكلمات قاتلك هللا ال أب لك.

 :الرابعةا١تسألة 
أف الناس يف غالب اْلحواؿ إ٪تا تتوجو مطالبهم تنكح ا١ترأة ْلربع..، أي: 

 وأنظارىم إذل ىذه اْلوصاؼ اْلربع.
   قاؿ: ١تا٢تا، وٟتسبها، وٞتما٢تا، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداؾ

يقوؿ: الناس يقصدوف ىذه اْلمور واْلوصاؼ يف ا١ترأة اليت يريدوف التزوج 
ين تربت يداؾ، ونكاح ا١ترأة ٞتما٢تا منها، فعليك أنت اب١ترأة ا١تتدينة بذات الد

قد شرع  -تبارؾ وتعاذل-أمر ال يُنكر، ٔتعٌت أف كثَتاً من النفوس تتطلبو، وهللا 
أنظرت ملسو هيلع هللا ىلص: لنا أف ينظر الرجل إذل ا١ترأة إذا أراد أف يتزوجها، بل قاؿ النيب 

وحث على ذلك، وجعلو سبباً للوفاؽ بُت الزوجُت، ولكن حينما يكوف  إليها؟
١تطلوب ىو الوصف ا١تنفرد الذي يطلبو الرجل من ا١ترأة دوف النظر إذل ىذا ا

الدين مثاًل فإف ذلك يؤوؿ غالباً إذل صفقة خاسرة، والسبب ىو أف ا١ترأة إذا  
فقد يكوف ذلك سبباً لغرورىا، ولًتفعها على  كانت ٚتيلة وال ٗتاؼ من هللا 

ابعتها ومطاوعتها حىت على ىذا الزوج، ولرٔتا أسرت قلبو فال ٬تد فكاكاً من مت
، ولرٔتا أمرتو فقطع رٛتو أو عق والديو، كل ذلك من أجل أْسر مساخط هللا 

اٞتماؿ، وال شك أف اٞتماؿ َيسر كثَتاً من النفوس، ُث أيضاً كما قيل: ا١تاء 
، العذب َيكثر الواردوف عليو، فإذا ُعرؼ أف ىذه ا١ترأة ٚتيلة وال ٗتاؼ من هللا 

زينتها فإف اْلنظار تتوجو إليها، الرجاؿ ال ينظروف إذل ا١ترأة اليت  وتتربج وتظهر
 ال ٚتاؿ ٢تا عادة، وإ٪تا ينظروف إذل اٞتميلة.



فكوف اإلنساف يطلب اٞتماؿ ىذا أمر ال يُذـ وال ٯُتنع، ولكن حينما يكوف ىذا 
ىو ا١تطلوب فحسب دوف النظر إذل الدين والتقوى فإف ىذا أمر ال يسوغ ْتاؿ 

حواؿ، فاٞتماؿ يذىب وال يبقى إال اٟتقائق، ومهما تطاولت اْلَيـ من اْل
والليارل فالبد أف ينقشع ىذا اٞتماؿ، فهو قشرة، ُث بعد ذلك اْلَيـ والسنوف  

كفيلة بًتحلو وزوالو، فتتغَت اٟتاؿ وتذىب تلك النضارة واٟتسن والبهاء 
ونظر إذل ر وىذا لو أف العاقل تبص والشباب ويتحوؿ ذلك إذل شيء آخر،

يتأذى  فسوؼ الذي يتزوج ٚتيلة ٞتما٢تا فقط،ف اٟتقائق دوف ا١تظاىر،
ِبخالقها، وبتعاملها وبغرورىا، وبًتفعها عليو، ؤتطالبها ُث بعد ذلك يذىب 

، فالذي كاف خالؽ الفاسدة وقلة ا٠توؼ من هللاٚتا٢تا، وتبقى َتصليو تلك اْل
ال يعلم هبا اال هللا وهللا  يطمع فيو قد ذىب، ُث يتحوؿ بعد ذلك إذل حاؿ

 . ا١تستعاف
اٟتسب ىو مآثر اإلنساف، اْلعماؿ اليت قاـ هبا، لو كـر وشجاعة )وٟتسبها(، 

وجود، وخالؿ طيبة و٨تو ذلك، فما يعتد بو اإلنساف و٭تسبو عند ا١تفاخرة   
٭تتسبو يعرضو أماـ الناس، فا  قسم العقوؿ على الناس كما قسم عليهم 

 عاقل ىو الذي ينظر إذل اٟتقائق.اْلرزاؽ، وال
، يتزوجها ١تا٢تا، أكثر مشاكل الناس اليـو بسبب ا١تاؿ، وكذلك قضية ا١تاؿ

فة، أو عندىا تزوجها من أجل ما٢تا، يعرؼ أف ىذه ا١ترأة عندىا ماؿ، إما موظ
 مَتاث أو ٨تو ذلك. 

ا ُوجد مع فإذ ، فاظفر، ا١ترأة ا١تتدينة ٗتاؼ من هللا تبارؾ وتعاذلقاؿ: ولدينها
ٕتتمع  ىذا أف تكوف امرأة تقية وذات ٚتاؿ وحسب ونسب، ولكن يصعب أف

 .ىذه اْلشياء، والكماؿ 
 



 : اْلوؿاٟتديث  
ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َعْن ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ْبِن ُعَمَر، قَاَؿ: َحدََّثٍِت ُخبَػْيُب  -ٜٙٔٔ َحدَّ

ُ َعْنُو، َعِن النَّيبِّ ْبِن َعاِصٍم،  ْبُن َعْبِد الرَّْٛتَِن، َعْن َحْفصِ  َعْن َأيب ُىَريْػَرَة َرِضَي اَّللَّ
رَبِي »َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:  رَبِي َرْوَضٌة ِمْن ِرََيِض اٞتَنَِّة، َوِمنػْ َما بَػُْتَ بَػْييِت َوِمنػْ

 (َعَلى َحْوِضي
رَبِ(  )اَبُب َفْضِل َما بَػُْتَ الَقرْبِ َوا١ِتنػْ

 اَبُب َكَراِىَيِة النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َأْف تُػْعَرى ا١تَِديَنُة( )
 ) اَبٌب يف اٟتَْوِض(

) اَبُب َما ذََكَر النَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َوَحضَّ َعَلى اتَِّفاِؽ َأْىِل الِعْلِم، َوَما 
، َوا١تَِديَنُة، َوَما َكاَف هِبَا ِمْن َمَشاِىِد النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َأْٚتََع َعَلْيِو اٟتََرَماِف َمكَّةُ 

رَبِ َوالَقرْبِ(  َوَسلََّم َوا١تَُهاِجرِيَن، َواْلَْنَصاِر، َوُمَصلَّى النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم َوا١ِتنػْ
 

 الشرح:
 ا١تسألة اْلوذل:

رَبه واهنا َرْوَضٌة َفْضل الّصال :منطوؽ اٟتديث  ة َما بَػُْتَ بيت الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص  َومنػْ
 ِمْن ِرََيِض اٞتَنَّة.
 فضل الّصالة يف مسجد الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص . :مفهـو اٟتديث 

   
رَبِ َرْوَضٌة ِمْن ا١تسألة الثانية:  ما رواه االماـ مسلم يف )اَبُب َما بَػُْتَ اْلَقرْبِ َواْلِمنػْ

 ََيِض اْٞتَنَِّة(رِ 
ثَػَنا ٭َتَِْت ٜٖٔٔ)  -ٕٓ٘ ، قَااَل: َحدَّ ُر ْبُن َحْرٍب، َو٤ُتَمَُّد ْبُن اْلُمثَػٌتَّ ثَػَنا زَُىيػْ ( َحدَّ

ثَػَنا ُعبَػْيُد هللِا، َعْن  ثَػَنا َأيب، َحدَّ ثَػَنا اْبُن ٪ُتََْتٍ، َحدَّ ْبُن َسِعيٍد، َعْن ُعبَػْيِد هللِا، ح وَحدَّ



الرَّْٛتَِن، َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم، َعْن َأيب ُىَريْػَرَة، َأفَّ َرُسوَؿ هللِا  ُخبَػْيِب ْبِن َعْبدِ 
رَبِي »َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:  رَبِي َرْوَضٌة ِمْن ِرََيِض اْٞتَنَِّة، َوِمنػْ َما بَػُْتَ بَػْييِت َوِمنػْ

 .«َعَلى َحْوِضي
رَبِي َعَلى َحْوِضي( أ قلت : رَبا  َعَلى َحْوِضو يـو قولو )َوِمنػْ نو يوضع للرسوؿ ِمنػْ

 القيامة وهللا اعلم.
)ويف اٟتديث إشارة إذل الًتغيب يف سكٌت ا١تدينة. وقولو: قاؿ ابن حجر: 

)َرْوَضٌة ِمْن ِرََيِض اْٞتَنَِّة(، أي: يف نزوؿ الرٛتة وحصوؿ السعادة ٔتا ٭تصل من 
روضة حقيقية ِبف ينتقل ذلك ا١توضع العبادة فيها ا١تؤدية إذل اٞتنة، أو أف ا١تراد 

 بعينو يف اآلخرة إذل اٞتنة(
)فصح أف قولو: ) ِمْن ِرََيِض اْٞتَنَِّة ( إ٪تا ىو لفضلها، وأف  قاؿ ابن ا١تلقن :

 الصالة فيها تؤدي إذل اٞتنة( 
َوُجُلوُس النَّاِس  َكأَنػَُّهْم يَػْعُنوَف أَنَُّو َلمَّا َكاَف ُجُلوُسوُ قَاَؿ أَبُو ُعَمَر ابن عبد الرب :    

يَن ُىَناَؾ َشبََّو َذِلَك اْلَمْوِضَع اِبلرَّْوَضِة ِلَكَرـِ َما  ٯتَاَف َوالدِّ ِإلَْيِو يَػتَػَعلَُّموَف اْلُقْرآَف َواإْلِ
 ٬ُتْتَػٌَت ِفيَها َوَأَضافَػَها ِإذَل اْٞتَنَِّة ِْلَنػََّها تَػُقوُد ِإذَل اْٞتَنَِّة.

 
 
 ما رواه البخاري يف )اَبٌب يف اٟتَْوِض( صفة اٟتوض ا١تسألة الثالثة:  

َثٍِت ََنِفٌع، َعِن اْبِن  -ٚٚ٘ٙ ، َحدَّ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َحدَّ
ُهَما، َعِن النَّيبِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ:  ُ َعنػْ َأَماَمُكْم َحْوٌض  »ُعَمَر َرِضَي اَّللَّ

 رواه البخاري «بَػُْتَ َجْراَبَء َوَأْذرُحَ  َكَما
 



ثَػَنا َعْبُد هللِا ْبُن َوْىٍب، َحدََّثٍِت ٜٜٕٕ) -ٖ٘ ( وَحدََّثٍِت َحْرَمَلُة ْبُن ٭َتَِْت، َحدَّ
ُعَمُر ْبُن ٤ُتَمٍَّد، َعْن ََنِفٍع، َعْن َعْبِد هللِا، َأفَّ َرُسوَؿ هللِا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم قَاَؿ: 

ِإفَّ َأَماَمُكْم َحْوًضا َكَما بَػُْتَ َجْراَبَء َوَأْذرَُح، ِفيِو َأاَبرِيُق َكُنُجوـِ السََّماِء َمْن َوَرَدُه »
رواه مسلم )اَبُب ِإثْػَباِت َحْوِض نَِبيَِّنا َصلَّى هللاُ  «َفَشِرَب ِمْنُو دَلْ َيْظَمْأ بَػْعَدَىا أََبًدا

 َعَلْيِو َوَسلََّم َوِصَفاتِِو(
ثَػَنا  -ٖٗ َبَة، َحدَّ ثَػَنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأيب َشيػْ ثَػَنا َأيب، ح َوَحدَّ ثَػَنا اْبُن ٪ُتََْتٍ، َحدَّ َوَحدَّ

ْسَناِد ِمثْػَلُو َوزَاَد: قَاَؿ ُعبَػْيُد هللِا:  ثَػَنا ُعبَػْيُد هللِا، هِبََذا اإْلِ ٤ُتَمَُّد ْبُن ِبْشٍر، قَااَل: َحدَّ
نَػُهَما َمِسَتَُة َثاَلِث لََياٍؿ، َويف َحِديِث اْبِن ِبْشٍر: َفَسأَْلُتُو فَػَقاَؿ قَػْريَػتَػُْتِ  ، بَػيػْ  اِبلشَّْأـِ

. ـٍ  رواه مسلم َثاَلثَِة َأَيَّ
 :قلت

 .قَػْريَو اِبلشَّْأـ  يف اْلردف : َأْذرُحَ  
 .تسمى االف جربة قَػْريَو اِبلشَّْأـ يف فلسطُت:  َجْراَبءَ 

 .سافة مائتُت وثالثُت كيلو تقريبابَػُْتَ َجْراَبَء َوَأْذرَُح  ا١تقلت : 
ثَػَنا ُشْعَبُة، َعْن  - ٜٔ٘ٙ ثَػَنا َحَرِميُّ ْبُن ُعَمارََة، َحدَّ ، َحدَّ ثَػَنا َعِليُّ ْبُن َعْبِد اَّللَِّ َحدَّ

ْعُت النَّيبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو  َع َحارِثََة ْبَن َوْىٍب، يَػُقوُؿ: ٝتَِ َمْعَبِد ْبِن َخاِلٍد: أَنَُّو ٝتَِ
َعاءَ »َوَسلََّم َوذََكَر اٟتَْوَض فَػَقاَؿ:   رواه البخاري« َكَما بَػُْتَ ا١تَِديَنِة َوَصنػْ

َعاَء  ا١تسافة الف ومائو كيلو تقريبا : قلت  .بَػُْتَ ا١تَِديَنِة َوَصنػْ
ثَػَنا َسِعيُد ْبُن ُعَفَْتٍ، قَاَؿ: َحدََّثٍِت اْبُن َوْىٍب، َعْن يُوُنَس، قَاَؿ اْبنُ  - ٓٛ٘ٙ  َحدَّ

ُ َعْنُو: َأفَّ َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو  َثٍِت أََنُس ْبُن َماِلٍك َرِضَي اَّللَّ ِشَهاٍب: َحدَّ
َعاَء ِمَن الَيَمِن، »[ قَاَؿ: َٕٓٔوَسلََّم ]ص: ِإفَّ َقْدَر َحْوِضي َكَما بَػُْتَ أَيْػَلَة َوَصنػْ

 رواه البخاري« َماءِ َوِإفَّ ِفيِو ِمَن اَْلاَبرِيِق َكَعَدِد ٧ُتُوـِ السَّ 
َعاَء  ا١تسافة  :قلت   .الفُت ومائو واربعُت كيلو تقريبابَػُْتَ أَيْػَلَة َوَصنػْ



ثَػَنا ََنِفُع ْبُن ُعَمَر، َعِن اْبِن َأيب ُمَلْيَكَة،  - ٜٚ٘ٙ ثَػَنا َسِعيُد ْبُن َأيب َمْرمَيَ، َحدَّ َحدَّ
َحْوِضي َمِسَتَُة »نَّيبُّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم: قَاَؿ: قَاَؿ َعْبُد اَّللَِّ ْبُن َعْمٍرو: قَاَؿ ال

، َماُؤُه أَبْػَيُض ِمَن اللََّْبِ، َوِر٭ُتُو َأْطَيُب ِمَن ا١ِتْسِك، وَِكيَزانُُو َكُنُجوـِ السََّماِء، َشْهرٍ 
َها َفاَل َيْظَمأُ أََبًدا  رواه البخاري «َمْن َشِرَب ِمنػْ

ثَػَنا َداوُ ٕٜٕٕ) -ٕٚ ثَػَنا ََنِفُع ْبُن ُعَمَر اْٞتَُمِحيُّ، ( َوَحدَّ ُّ، َحدَّ ُد ْبُن َعْمٍرو الضَّيّبِ
َعِن اْبِن َأيب ُمَلْيَكَة، قَاَؿ: قَاَؿ َعْبُد هللِا ْبُن َعْمِرو ْبِن اْلَعاِص: قَاَؿ َرُسوُؿ هللِا 

ٌء، َوَماُؤُه أَبْػَيُض ِمَن َحْوِضي َمِسَتَُة َشْهٍر، َوَزَواََيُه َسَوا»َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم: 
اْلَوِرِؽ، َوِر٭ُتُو َأْطَيُب ِمَن اْلِمْسِك، وَِكيَزانُُو َكُنُجوـِ السََّماِء، َفَمْن َشِرَب ِمْنُو َفاَل 

رواه مسلم )اَبُب ِإثْػَباِت َحْوِض نَِبيَِّنا َصلَّى هللاُ َعَلْيِو َوَسلََّم « َيْظَمأُ بَػْعَدُه أََبًدا
 ِصَفاتِِو(وَ 

" ظن بعض الناس أف ىذه التحديدات ؿ اإلماـ القرطيب يف كتاب التذكرة : يقو 
يف أحاديث اٟتوض اضطراب واختالؼ، وليس كذلك، وإ٪تا ٖتدث النيب صلى 

هللا عليو و سلم   ْتديث اٟتوض مرات عديدة، وذكر فيها تلك اْللفاظ 
قوؿ ْلىل ا١تختلفة، ٥تاطبا كل طائفة ٔتا كانت تعرؼ من مسافات مواضعها، في

الشاـ: ما بُت أذرح و جراب، و ْلىل اليمن: من صنعاء إذل عدف، وىكذا، 
 وَترة أخرى يقدر ابلزماف، فيقوؿ: مسَتة شهر، وا١تعٌت ا١تقصود: أنو حوض

كبَت متسع اٞتوانب والزواَي، فكاف ذلك ْتسب من حضره ٦تن يعرؼ تلك 
 علم "اٞتهات، فخاطب كل قـو ابٞتهة اليت يعرفوهنا، وهللا أ

 
 
 
 



 : اٟتديث  الثاِن
، قَاؿَ  -ٖٕٗٔ ثَػَنا ٭َتَِْت، َعْن ُعبَػْيِد اَّللَِّ ثَػَنا ُمَسدٌَّد، َحدَّ َثٍِت ُخبَػْيُب ْبُن َحدَّ : َحدَّ

ُ َعْنُو، َعِن النَّيبِّ َعْبِد الرَّْٛتَِن، َعْن َحْفِص ْبِن َعاِصٍم،  َعْن َأيب ُىَريْػَرَة َرِضَي اَّللَّ
ُ تَػَعاذَل يف ِظلِِّو يَػْوـَ اَل ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّو: َصلَّى هللاُ َعَليْ  َعٌة ُيِظلُُّهُم اَّللَّ ِو َوَسلََّم قَاَؿ: ) َسبػْ

، َورَُجٌل قَػْلُبُو ُمَعلٌَّق يف ا١تََساِجِد، َورَُجاَلِف  ـٌ َعْدٌؿ، َوَشابّّ َنَشأَ يف ِعَباَدِة اَّللَِّ ِإَما
، اْجَتَمَعا َعَليْ  ِو َوتَػَفرَّقَا َعَلْيِو، َورَُجٌل َدَعْتُو اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَٚتَاٍؿ َٖتَاابَّ يف اَّللَِّ

فَػَقاَؿ: ِإِّنِ َأَخاُؼ اَّللََّ، َورَُجٌل َتَصدََّؽ ِبَصَدَقٍة فََأْخَفاَىا َحىتَّ اَل تَػْعَلَم ِِشَالُُو َما 
َناُه (تُػْنِفُق ٯَتِيُنُو، َورَُجٌل ذََكَر اَّللََّ َخالًِيا، فَػَفاَضْت عَ   يػْ

َتِظُر الصَّاَلَة َوَفْضِل ا١تََساِجدِ(   )ابُب َمْن َجَلَس يف ا١تَْسِجِد يَػنػْ
رِّ( )اَبُب الصََّدَقِة اِبلَيِمُِت(  )اَبُب َفْضِل َمْن تَػَرَؾ الَفَواِحَش( )اَبُب َصَدَقِة السِّ

 )اَبُب َفْضِل ِإْخَفاِء الصََّدَقِة(
 

 الشرح
 ا١تسألة اْلوذل:
      .عظم اجر من اتصف هبذه الصفات :ث منطوؽ اٟتدي

ا٠تسراف على من دل يتصف هبذه الصفات وترؾ الفرائض :  مفهـو اٟتديث
 .ووقع يف ارمات
ـٌ َعْدٌؿ(ا١تسألة الثانية:     اْلوؿ )ِإَما

بسكوف الداؿ يقاؿ رجل عدؿ ورجاؿ عدؿ وامرأة عدؿ وىو الذي يضع   
الث اٟتكمة والشجاعة والعفة اليت ىي الشيء يف ٤تلو واٞتامع للكماالت الث

أوساط القوى الثالثة العقلية والغضبية والشهوانية أو ىو ا١تطيع ْلحكاـ هللا 
 وا١تراد بو كل من لو نظر يف شيء من أمور ا١تسلمُت من الوالة واٟتكاـ



 وللعدِؿ مظاىُر كثَتة يتجلى فيَها، منَها:
معُو يف عبادتِو وصفاتِو غَتُه، وأْف يطاَع  العدُؿ مَع اَّللِّ تعاذَل ِبف اَل يشرؾَ  - ٔ

 فاَل يعَصى، ويذكَر فاَل ينَسى، ويشكَر فاَل يكفَر.
 العدُؿ يِف اٟتكِم بَُت النَّاِس إبعطاِء كلِّ ِذي حق حقَُّو، وَما يستحقُو. - ٕ
العدُؿ بَُت الزوجاِت واْلوالِد فاَل يفضَُّل أحٌد عَلى آخَر واَل يؤثُر بعضهم  - ٖ

 بعٍض. عَلى
 العدُؿ يِف القوِؿ فاَل ُيشهُد زوٌر، واَل يقاُؿ كذٌب أْو ابطٌل. - ٗ
غَِت العدُؿ يِف ا١تعتقِد فاَل يعتقُد غَُت اٟتق والصدِؽ، واَل يثٌَت الصَّدُر عَلى  - ٘

 َما ىَو اٟتقيقُة والواقُع.
 

(ا١تسألة الثالثة:    الثاِن  )َوَشابّّ َنَشأَ يف ِعَباَدِة اَّللَِّ
ا الشاب وفػََّقُو هللا منذ َنشأ لألعماؿ الصاٟتة، وحبَّبها إليو، وَكرَّه إليو فهذ

اْلعماؿ السيئة، وأعانو على تركها: إما بسبب تربية صاٟتة، أو رِْفقة طيبة، أو 
غَت ذلك؛ وقد حفظو هللا ٦تَّا نشأ عليو كثٌَت من الشباب من اللهو واللَّعب، 

هوات وا١تلذَّات، وقد أثٌت هللا على ىذا وإضاعة الصلوات، واالهنماؾ يف الش
َيٌة آَمُنوا ِبَرهبِِّْم َوِزْدََنُىْم ُىًدى ﴾ ]الكهف:  النشء ا١تبارؾ بقولو: ﴿ ِإنػَُّهْم ِفتػْ

ٖٔ.] 
و١تا كاف الشباب داعًيا قوَيِّ للشهوات، كاف من أعجب اْلمور الشاب الذي 

أف يكوف من السبعة الذين يُلزِـ نفَسو ابلطاعة واالجتهاد فيها، واستحقَّ بذلك 
 ُيظلُّهم هللا يف ظلِّو.

صلى هللا  -لقد علم أنو مسؤوٌؿ عن شبابو فيما أباله، فعمل بوصية نبيِّو دمحم 
)اْغَتِنم ٜتًسا قبل َٜتٍْس: شباَبك اليت أوصى هبا؛ حيث قاؿ:  -سلم  عليو و 



قمك، ك قبل سقبل َىَرِمَك، وفراَغك قبل شغلك، وحياَتك قبل موتك، وصحتَ 
 . (وِغَناؾ قبل فَػْقرؾ

قاؿ: ))ال  -َصلَّى هللا عليو وسلم  -: أف النيب -هنع هللا يضر  -وعن ابن مسعود  
تزوؿ َقَدما ابن آدـ يـو القيامة من عند ربو حىت ُيسأؿ عن ٜتٍس: عمره فيم 

فيم أنفقو، وماذا عمل أفناه، وعن شبابو فيم أباله، وعن مالو من أين أكتسبو و 
 (.ِلمفيما عَ 

لُؤوف ا١تساجد وا١تدارس واٞتامعات، الذين ٯتَ ومن اْلمثلة ا١تعاصرة: الشباب 
يطلبوف العلم الشرعي، ويدعوف إذل دين هللا، وَيمروف اب١تعروؼ، وينهوف عن 

 تعلما وتعليما.  ا١تنكر، ويلتحقوف ْتلقات ٖتفيظ القرآف الكرمي
 

 َعلٌَّق يف ا١تََساِجِد(الثالث )َورَُجٌل قَػْلُبُو مُ ا١تسألة الرابعة :  
قاؿ النووي يف شرحو: معناه شديد اٟتب ٢تا،  ()ورجل قلبو معلَّق يف ا١تساجد 

وا١تالزمة للجماعة فيها، وليس معناه دواـ القعود يف ا١تسجد، وقاؿ ابن حجر 
يف الفتح: ظاىره أنو من التعليق كأنو ُشبِّو ابلشيء ا١تعلق يف ا١تسجد، كالقنديل 

ة إذل طوؿ ا١تالزمة بقلبو، وإف كاف جسده خارًجا عنو، ويدؿ عليو مثاًل؛ إشار 
 رواية اٞتوزقي: كأ٪تا قلبو يف ا١تسجد.

عليو رواية أٛتد )معلق و٭ُتتَمل أف يكوف من الَعالقة، وىي شدة اٟتب، ويدؿ 
اب١تساجد( وكذا رواية سلماف )ِمْن ُحبِّها(، وزاد مالك: )إذا خرج منو حىت يعود 

صلة ىي ا١تقصودة من ىذا اٟتديث؛ )فتح الباري  (، وىذهإليو  (. ٘ٗٔ/ٕا٠تَْ
جاء يف فيض القدير للمناوي: قلبو معلق اب١تساجد من شدة حبو إَيىا، َلمَّا آثر 
طاعة هللا وغلب عليو حبُّو، صار قلبو ملتفًتا إذل ا١تسجد، ال ٭تُِب البَػَراح عنو؛ 



ة، فآوى إذل هللا مؤثًِرا فأظلو؛ )فيض ِلَما وجد فيو من َرْوح الُقربة، وحالوة ا٠تدم
 (.ٜٛ -ٗالقدير 

(، قاؿ ابن رجب رٛتو هللا، يف وصف الرجل )ورجل قلبو معلٌَّق يف ا١تساجد
ا١تعلَّق قلُبو اب١تساجد: فهو ٭تب ا١تسجد وَيلفو لعبادة هللا فيو، فإذا خرج منو 

وقادىا إذل طاعة تعلَّق قلبو بو حىت يرجع إليو، وىذا إ٪تا ٭تصل ١تن ملك نفسو، 
هللا، فانقادت لو؛ فإف ا٢توى إ٪تا يدعو إذل ٤تبة َمواِضع ا٢توى، واللعب ا١تباح أو 

اظور، ومواضع التجارة واكتساب اْلمواؿ، فال يَػْقُصر نفسو على ٤تبة بقاع 
العبادة إال من خالف ىواه، وقدَّـ عليو ٤تبَة مواله، فهو ٦تن قاؿ هللا تعاذل 

اَل تُػْلِهيِهْم ِٕتَارٌَة َواَل بَػْيٌع َعْن ِذْكِر اَّللَِّ َوِإقَاـِ الصَّاَلِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة  فيهم: ﴿ رَِجاؿٌ 
  [ٖٚٮَتَاُفوَف يَػْوًما تَػتَػَقلَُّب ِفيِو اْلُقُلوُب َواْْلَْبَصاُر ﴾ ]النور: 

 
 :لْلُمَعلََّقة قلوبُػُهم اب١تساجد وىذه بعض الفضائل

النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  هم هللا يف ظلو: عن أيب ىريرة هنع هللا يضر عناالتصاؼ بصفة من يُِظلُّ • 
هم: )ورجل قلبو معلَّق ( فذكر منهللا يف ظلو يـو ال ظل إال ظلُّو)سبعة ُيظلهم 

بو معلَّق )ورجل قلومسلم، ويف رواية اإلماـ مالك:  (؛ رواه البخارياب١تساجد
 (.اب١تسجد حىت يعود إليو

ٟتسنات و٤تو السيئات: عن عبدهللا بن عمرو رضي هللا عنهما قاؿ: زَيدة ا• 
وة )من راح إذل مسجد اٞتماعة فخطوٌة ٘تحو سيئة، وخطرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  قاؿ

 (.تكتب لو حسنة، ذاىًبا وراجًعا
.... قاؿ ففي حديث اختصاـ ا١تأل اْلعلى: )اٟتياة الطيبة وحسن ا٠تا٘تة: • 

نعم، يف الدرجات على؟ قلُت: )أتدري فيَم ٮتتصم ا١تأل اْل رل: َي دمحم،
والكفارات، ونقل اْلقداـ إذل اٞتماعة، وإسباغ الوضوء يف السربات، وانتظار 



وكاف من ذنوبو  الصالة بعد الصالة، ومن حافظ عليهن عاش ٓتَت، ومات ٓتَت، 
 (. كيوـَ ولَدْتو أمو

 
النيب صلى أِب ىريرة رضى هللا عنو عن ومنها إعداد النُّزؿ لو يف اٞتنة: فعن • 

ُزالً يف اٞتنة،  )من غدا إذل ا١تسجد أو راح أعد هللا لو نػُ هللا عليو وسلم، قاؿ: 
 (. كلما غدا أو راح

النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  ومنها البشارة ابلنور التاـ يـو القيامة: عن بُػَرْيَدة هنع هللا يضر عن• 
ِر اْلَمشَّائُت يف  (.د ابلنور التاـ يـو القيامة الظَُّلم إذل ا١تساج)َبشِّ

ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ومنها أنو ضامن على هللا عز وجل: عن أِب أُمامة هنع هللا يضر أف رسو • 
)ثالٌث كلُّهم ضامن على هللا، إف عاَش رُِزَؽ وُكِفي، وإف مات دخل اٞتنة: من 

، ومن خرج إذل ا١تسجد فهو ضامن على دخل بيتو فَسلَّم فهو ضامن على هللا
 (.يف سبيل هللا فهو ضامن على هللا هللا، ومن خرج

ومنها أف هللا عز وجل يباىى بو ا١تالئكة: عن عبدهللا بن عمر هنع هللا يضر قاؿ: • 
"صلَّْينا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ا١تغرب، فَرَجع من رجع، وعقب َمْن عقب، فجاء 

)أبِشروا، نػََّفس، قد حسر عن ركبتيو، قاؿ:  ُمْسرًِعا، قد حفره الرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ىذا ربكم قد فتح اباًب من أبواب السماء، يباىي بكم ا١تالئكة، يقوؿ: انظروا 

 (.َقَضوا فريضة، وىم ينتظروف أخرى إذل عبادي، قد
 قاؿ: ٝتعت ومنها حصوؿ الرٛتة، واٞتواُز على الصراط: عن أِب الدرداء هنع هللا يضر• 

، وتكفَّل هللا ١تن كاف ا١تسجد بيتو هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ:  رسوؿ )ا١تسجد بيت كل تِقيٍّ
 (.الصراط إذل رضواف هللا إذل اٞتنةابلرَّوح والرٛتة، واٞتواز على 



:  قاؿومنها عالقة خاصة اب١تالئكة: عن عبدهللا بن سالـ هنع هللا يضر أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص• 
)إف للمساجد أوَتًدا ىم أوَتدىا، ٢َتُم ُجَلَساء من ا١تالئكة، فإف غابوا َسأَُلوا 

 (.دوىم، وإف كانوا يف حاجة أعانوىمعنهم، وإف كانوا مرضى عا
 

 صفات اْلُمَعلََّقة قلوبُػُهم اب١تساجد:
 حب صالة اٞتماعة: -ٔ

)صالة الرجل يف اٞتماعة تضُعف : ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا 
على صالتو يف بيتو ويف سوقو َٜتًْسا وعشرين درجة، وذلك أنو إذا توضأ 

فأحسن الوضوء، ُث خرج إذل ا١تسجد ال ٮترجو إال الصالة، دل ٮَتُْط خطوة إال 
صلي رُِفَعت لو هبا درجة، وُحطَّ عنو هبا خطيئة، فإذا صلى دل تزؿ ا١تالئكة ت

ال يزاؿ يف صالة ما عليو، ما داـ يف مصاله: اللهم صلِّ عليو، اللهم ارٛتو، و 
 رواه البخاري ومسلم.(، انتظر الصالة

عن سعيد بن ا١تسيب، قاؿ: من حافظ على الصلوات ا٠تمس يف ٚتاعة فقد 
 مأل البَػرَّ والبحر عبادة.

 ة.وعنو أنو قاؿ: ما فاتتٍت الصالة يف اٞتماعة منذ أربعُت سن
 
 كثرة ا٠تطى إذل ا١تساجد:  -ٕ

)من توضأ فأسبغ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ:  عن عثماف هنع هللا يضر أنو قاؿ: ٝتعت رسوؿ
(؛ رواه فصالىا مع اإلماـ، ُغِفر لو ذنبوالوضوء، ُث مشى إذل صالة مكتوبة، 

 وصححو اْللباِن.ابن خزٯتة، 
لكم على ما ٯتحو هللا )أال أد قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلصوعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: إف رسوؿ هللا

)إسباغ الوضوء على ا١تكاره، وكثرة قالوا: بلى َي رسوؿ هللا، قاؿ:  (بو ا٠تطاَي



ا٠تطى إذل ا١تساجد، وانتظار الصالة بعد الصالة، فذلكم الرِّاَبط(( كررىا ثالث 
 أخرجو مسلم.مرات؛ 

طة يف سبيل هللا؛ أي: كأنك ٖتمي منطقة أو (؛أي: ا١ترابوقولو: )فذلكم الرابط
 ثغًرا من ثغور حدود ا١تسلمُت.

سبحاف هللا، وىذا من عظيم نَِعم هللا وفضلو علينا، فاٞتالس يف ا١تسجد يف 
 انتظار الصالة، كالقائم على الثغور يف ا١تناطق اليت يقاتل فيها ا١تسلموف!

كث ُمرابطًا مدة ٤تدودة، وليس ىذا بعجيب؛ ْلف الذي يُرابط يف سبيل هللا ٯت
 أما اافظ على الصالة دائًما فكا١ترابط عليها طواؿ العاـ!

إنو ٯتنع نفسو من الشهوات ٜتس مرات يف اليـو والليلة، ويذىب لَتابط يف 
 سبيل هللا تعاذل.

 
 الصالة لوقتها: -ٖ

 الصالُة لوقتها، ُث )أَحبُّ اْلعماؿ إذل هللاالنيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ:  عن ابن مسعود، عن
 (؛ حديث صحيح.لوالدين، ُث اٞتهاد يف سبيل هللاِبرُّ ا
 
 اٟترص على الصف اْلوؿ وتكبَتة اإلحراـ: -ٗ

من صلى  أربعُت يوًما يف ٚتاعة يدرؾ التكبَتة اْلوذل،  عن أنس مرفوًعا: )
 .ٕٕ٘ٙ(؛ انظر الصحيحة راءة من النار، وبراءة من النفاؽُكِتَبت لو براءَتف: ب

 
 
 
 



 انتظار الصالة بعد الصالة: -٘
ا١تسجد بيت كل تقي، هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: )عن أيب الدرداء هنع هللا يضر قاؿ: ٝتْعُت رسوؿ 

لصراط إذل وتكفََّل هللا ١تن كاف ا١تسجُد بيَتُو ابلرَّوح والرٛتة، واٞتواز على ا
 ر، وصحَّحو اْللباِن.(؛ رواه الطرباِن والبزارضواف هللا، إذل اٞتنة

)من غدا إذل ا١تسجد، ال يريد إال أف يتعلم خَتًا أو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  وقاؿ
 (؛ صحيح الًتغيب.كاف لو كأجر حاجٍّ َتمِّا حجُتو  يُػَعلَِّمو،

 
 عمارة ا١تساجد واإلنفاؽ عليها: -ٙ

َا يَػْعُمُر عمارة ا١تساجد من عالمات اإلٯتاف اب وا٠تشية، قاؿ هللا:  ﴿ ِإ٪تَّ
 [.َٛٔمَساِجَد اَّللَِّ َمْن آَمَن اِبَّللَِّ َواْليَػْوـِ اآْلِخِر ﴾ ]التوبة: 

والعمارة يف اآلية ىنا: ا١تراد هبا إقامة البناء وتشييده، يؤكد ذلك حديث 
و من بٌت مسجًدا يبتغي بو وجو هللا بَػٌَت هللا لالنيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: )الصحيحُت أف 

 (.ثَلُو يف اٞتنةم
 

، اْجَتَمَعا َعَلْيِو َوتَػَفرَّقَا َعَلْيِو(ا١تسألة ا٠تامسة :   الرابع )َورَُجاَلِف َٖتَاابَّ يف اَّللَِّ
 آداُب اْلخوَِّة يف اَّللَِّ واٟتب والبغِض فيِو سبحانُو وتعاذَل 

، واَل يبغُض إَذا أبغَض ا١تسلُم ْتكِم إٯتانِو ابَّللِّ تعاذَل اَل ٭تبُّ إَذا أحب إالَّ يف اَّللِّ 
إالَّ يف اَّللِّ، وْلنَُّو اَل ٭تبُّ إالَّ َما ٭تبُّ اَّلّلُ ورسولُو، واَل يكرُه إالَّ َما يكرُه اَّلّلُ 

ورسولُو، فهَو إذا ْتب اَّللِّ ورسولِو ٭تب، وببغضهَما يبغُض. ودليلُو يِف ىَذا قوُؿ 
ـُ: "مْن أحبَّ َّلِل  وأبغَض ِ، وأعَطى ِ، ومنَع َّللَِّ  الرسوِؿ عليِو الصَّالُة والسال

فقِد استكمَل اإلٯتاَف". وبناًء عَلى ىَذا فجميُع عباِد اَّللِّ الصَّاٟتَُت ٭تبُّهُم ا١تسلُم 
ويواليهم، وٚتيُع عباِد اَّللِّ الفاسقَُت عْن أمِر اَّللِّ ورسولِو يبغضهم ويعاديهم، بيَد 



اًَن أصدقاَء يف اَّللِّ تعاذَل ٮتصهم ٔتزيِد أفَّ ىَذا غَت مانٍع للمسلِم أف يتخَذ إخو 
يف اٗتاِذ مثِل ىؤالِء اإَلخواِف واْلصدقاِء  -ملسو هيلع هللا ىلص  -٤تبٍة ووداٍد، إْذ رغََّب الرسوُؿ 

بقولِو: "ا١تؤمُن إلٌف مألوؼ، واَل خََت فيمْن اَل َيلُف واَل يؤلُف"  . وقولِو: "إّف 
َها قوـٌ لباسهم نوٌر، ووجوىهم نوٌر ليُسوا ِبنبياَء حوَؿ العرِش منابَر مْن نوٍر علي

يغبطهُم النَّبيُّوَف والشُّهداُء " فقاُلوا: ََي رسوَؿ اَّللَِّ صفهْم لَنا. فقاَؿ:  واَل شهداَء،
". وقولِو  ، وا١تتزاوروَف يف اَّللَِّ : -ملسو هيلع هللا ىلص  -"ا١تتحابّوَف يف اَّللِّ، وا١تتجالسوَف يف اَّللَِّ

 للَّذيَن اَّللََّ تعاذَل يقوُؿ: حقَّْت ٤تبَّيِت لّلذيَن يتزاوروَف مْن أجلي، وحقَّْت ٤تبَّيِت  "إفَّ 
ـٌ  يتناصروَف مْن أجِلي" ُ يِف ظّلِو يوـَ اَل ظلَّ إالَّ ظلُُّو: إما وقولِو: "سبعٌة يظّلهُم اَّللَّ

اب١تسجِد إَذا خرَج منُو عادٌؿ، وشابّّ نشأَ يِف عبادِة اَّللَِّ تعاذَل، ورجٌل قلبُو معلٌَّق 
حىتَّ يعوَد إليِو، ورجالِف ٖتاابَّ يف اَّللَِّ فاجتمَعا عَلى ذلَك، وتفرَّقَا عليِو، ورجٌل 

ذكَر اَّللََّ خالًيا ففاضْت عيناُه، ورجٌل دعتُو امرأٌة ذاُت حسٍب وٚتاؿ فقاَؿ: إِن 
علَم ِشالُو َما تنفُق أخاُؼ اَّلّلَ تعاذَل، ورجٌل تصدََّؽ بصدقٍة فأخفاَىا حىتَّ اَل ت

: "إفَّ رجالً زاَر أًخا لُو يف اَّللَِّ فأرصَد اَّلّلُ لُو ملًكا، فقاَؿ: -ملسو هيلع هللا ىلص  -ٯتينُو". وقولو 
قاَؿ: ال. أيَن تريُد؟ قاَؿ: أريُد أْف أزوَر أِخي فالًَن. فقاَؿ: ٟتاجٍة لَك عندُه؟ 

فبنعمٍة لَك عندُه؟. قاَؿ: اَل. قاَؿ: فبَم؟  ينُو؟ قاَؿ: اَل. قاَؿ:قاَؿ: لقرابٍة بينَك وب
ُه، وقْد قاَؿ: أحبُُّو يف اَّللِّ. قاَؿ: فإّف اَّللََّ أرسلٍت إليَك أخربَؾ ِبنو ٭تّبَك ٟتبَك إَيَّ 

 .أْوجب لَك اٞتنََّة"
ِة أْف تكوَف َّللِّ ويِف اَّللِّ ْتيُث ٗتُلو مْن شوائِب الّدنيا وعالئقَها  وشرُط ىذِه اْلخوَّ

 يِة ابلكّليِة، ويكوُف الباعُث عليَها اإلٯتاُف ابَّللِّ اَل غََت.ا١تادّ 
 وأما آداهبَا فهَي أْف يكوَف ا١تتَّخُذ أًخا:

ِة اْلٛتِق وصحبتِو؛ إْذ قْد يضرُّ اْلٛتُق اٞتاىُل  - ٔ عاقاًل، ْلنَُّو اَل خََت يِف أخوَّ
 مْن حيُث يريَد أْف ينفَع.



وإْف كاَف عاقاًل فقْد تغلبُو شهوٌة أْو يتحكَُّم حسَن ا٠تُلق، إْذ سيُئ ا٠تلِق  - ٕ
 فيِو غضٌب فيسيُء إذَل صاحبِو.

تقيِّا؛ ْلفَّ الفاسَق ا٠تارَج عْن طاعِة ربِو اَل يؤمُن جانبُو، إْذ قْد يرتكُب ضدَّ  - ٖ
ٍة أْو غَتَِىا؛ ْلفَّ مْن اَل ٮتاُؼ هللا تعاذَل اَل ٮتا ُؼ صاحبِو جرٯتًة اَل يبارل معَها ِبخوَّ

 غَتُه ْتاٍؿ مْن اْلحواِؿ.
مالزما للكتاِب والسنَِّة بعيًدا عِن ا٠ترافِة والبدعِة؛ إْذ ا١تبتدُع قْد يناُؿ  - ٗ

صديقُو مْن شؤـِ بدعتِو، وْلفَّ ا١تبتدَع وصاحَب ا٢تَوى ىجرهتَما متعينٌة، 
 ومقاطعتهَما الزمٌة، فكيَف ٘تكُن ُخّلتهَما وصداقتهَما.

 داَب يِف اختياِر اْلصحاِب أحُد الصَّاٟتَُت فقاَؿ يوِصي ابنُو:وقْد أوجَز ىذِه اآل
ََي بٍت إَذا عرضْت لَك إذَل صحبِة الرجاِؿ حاجٌة فاصحْب مْن إَذا خدمتُو 

صانَك، وإْف صحبتُو زانَك، وإْف قعدْت بَك مؤونٌة مانَك. اصحْب مْن إَذا 
وإْف رَأى سيئًة سّدَىا؛ مددَت يدَؾ ٓتٍَت مّدَىا، وإْف رَأى منَك حسنًة عدَىا، 

اصحب مْن إَذا سألتُو أعطاَؾ، وإْف سكتَّ ابتداَؾ، وإْف نزلْت بَك َنزلٌة واساَؾ؛ 
اصحْب مْن إَذا قلَت صدََّؽ قولَك، وإْف حاولتَما أمًرا أمََّرؾ، وإْف تنازعتَما شيًئا 

 آثرَؾ.
 

 حقوُؽ اْلخوَِّة يف هللِا:
 ومن حقوِؽ ىذِه اْلخوَِّة َما يلي:

ا١تواساُة اب١تاِؿ ، فيواِسي كلّّ منهَما أخاُه ٔتالِو إْف احتاَج إليِو، ْتيُث يكوُف  - ٔ
رضي  -دينار٫َتا ودر٫تهَما واحًدا اَل فرَؽ بينهَما فيِو، كَما روَي عْن أيب ىريرَة 

 إْذ أَتُه رجٌل فقاَؿ: إِّنِ أريُد أْف أؤاخيَك يِف هللا، قاَؿ: أتدِري َما حقُّ  -هللا عنو 



. قاَؿ: دلَ أبلْغ  اإلخاُء؟ قاَؿ: عرفٍت، قاَؿ: اَل تكوُف أحقُّ بدينارِؾ ودر٫تَك مٍتِّ
 ىذِه ا١تنزلَة بعُد، قاَؿ: فاذىْب عٍت.

أْف يكوَف كلّّ منهَما عوًَن لصاحبِو يقِضي حاجتُو ويقّدمَها عَلى نفسِو،  - ٕ
نفسِو، وعَلى أىلِو وأوالدِه، يتفقَُّد أحوالُو كَما يتفقَُّد أحواَؿ نفسِو، ويؤثرُه عَلى 

يسأُؿ عنُو بعَد كلِّ ثالٍث فإَف كاَف مريًضا عادُه، وإفَّ كاَف مشغواًل أعانُو، وإْف  
ُب بِو إَذا دََن، ويوّسُع لُو إَذا جلَس، ويصِغي إليِو إَذا  كاَف َنسًيا ذكَّرُه، يرحِّ

 حدََّث.
ُو عيًبا يف غيبتِو أْو حضورِه واَل أْف يكفَّ عنُو لسانُو إالَّ ٓتَِت، فاَل يذكَر ل - ٖ

يستكشَف أسرارُه، واَل ٭تاوَؿ التَّطلَُّع إذَل خباََي نفسِو، وإَذا رآُه يِف طريقِو ٟتاجة 
مْن حاجاِت نفسِو فاَل يفاٖتُو يِف ذكرَىا، واَل ٭تاوَؿ التَّعرَؼ إذَل مصدرَىا أْو 

نكِر، اَل ٯتاريِو يِف الكالـِ واَل موردًىا، يتلطف يِف أمرِه اب١تعروِؼ، أْو هنيِو عَن ا١ت
 ٬تادلُو ْتق أْو بباطٍل. اَل يعاتبُو يِف شيٍء واَل يعتُب عليِو يِف آخَر.

أْف يعطيُو مْن لسانِو َما ٭تبُُّو منة، فيدعوُه ِبحبِّ أٝتائِو إليِو، ويذكرُه اب٠تَِت  - ٗ
اغتباطَُو بذلَك، وفرحُو بِو. اَل  يِف الغيبِة واٟتضوِر، يبلِّغُو ثناَء النَّاِس عليِو، مظهًرا

ـُ  ـَ النَّاِس فيفضحُو. كَما قاَؿ اإلما يسًتسُل يِف نصحِو فيقلقُو، واَل ينصحُو أما
خاُه سرِّا فقْد نصحُو وزانُو، ومْن وعظُو أالشَّافعي رٛتُو اَّلّلُ تعاذَل: مْن وعَظ 

 عالنيًة فقْد فضحُو وشانُو.
تِو، ويتغاَضى - ٘ عْن ىفواتِو، يسًُت عيوبُو، و٭تسُن بِو ظنونُو، وإِف  يعُفو عْن زالَّ

ارتكَب معصيًة سراً أْو عالنيًة فاَل يقطُع موّدتُو، واَل يُهمُل ُأخوتُو، بْل ينتظُر 
توبتُو وأوبتُو، فإْف أصر فلُو صرمُو وقطعُو، أْو اإلبقاُء عَلى أخوَّتِو مَع إسداِء 

يتوَب فيتوُب اَّلّلُ عليِو. قاَؿ أبُو الدَّرداِء  النَّصيحِة، ومواصلِة ا١توعظِة رجاَء أفْ 



: إَذا تغيػََّر أخوَؾ، وحاَؿ عما كاَف عليِو فاَل تدعُو ْلجِل ذلَك، فإف -هنع هللا يضر  -
 أخاَؾ يعوجُّ مرًة ويستقيُم أخَرى.

أْف يفَي لو اْلخوَِّة فيثبَت عليَها ويدمَي عهدَىا؛ ْلفَّ قطعَها ٤تبٌط ْلجرَىا،  - ٙ
ِة  وإفْ  ماَت نقَل ا١تودَة إذَل أوالدِه، ومْن واالُه مْن أصدقائِو، ٤تافظًة عَلى اْلخوَّ

 ووفاًء لصاحبَها.
عجوزًا دخلْت عليِو فقيَل لُو يِف ذلَك فقاَؿ: "إهنَا   -ملسو هيلع هللا ىلص  -فقْد أكرـَ رسوُؿ اَّللِّ 

ـَ خد٬تَة،  . ومَن الوفاِء أْف اَل يصادَؽ  "وإفَّ كرـَ العهِد مَن الدِّينِ كانْت أتتيَنا أَي
عدوَّ صديقِو، إْذ قاَؿ الشافعي رٛتُو اَّلّلُ تعاذَل: إَذا أطاَع صديُقَك عدوََّؾ، فقِد 

 اشًتَكا يِف عداوتَك.
أْف اَل يكلِّفُو َما يشقُّ عليِو، وأْف اَل ٭تملُو َما اَل يرَتُح معُو فاَل ٭تاوُؿ أْف  - ٚ

ُة   يستمدَّ منُو شيًئا مْن جاٍه، أْو ماٍؿ، أْو يلزمُو ابلقياـِ ِبعماٍؿ، إْذ أصُل اْلخوَّ
كانْت ِ فاَل ينبِغي أْف ٖتّوَؿ إذَل غَتِه مْن جلِب منافِع الدنَيا، أْو دفع ا١تضارِّ. 
ِة مؤثٌِّر فيَها منقٌص مْن  وكَما اَل يكلفُو اَل ٬تعلُو يتكلُف لُو إْذ كال٫َتا ٥تلّّ ابْلخوَّ

منَها، فعليِو أْف يطوَي معُو بساَط التَّزمِت والتكلِف والتحفِظ، َأجرَىا ا١تقصوِد 
إْذ هبذِه ٖتصُل الوحشُة ا١تنافيُة لأللفِة. وقْد جاَء يف اْلثِر: أََن وأتقياُء أمَّيِت برآُء 

مُن التكلُِّف. وقاَؿ بعُض الصَّاٟتَُت: مْن سقطْت كلفتُو، دامْت أَلفتُو، ومْن 
دَّتُو. وآيُة سقوِط الكلفِة ا١توجبِة لألنِس، وا١تذىبُة خفَّْت مؤونتُو دامْت مو 

للوحشِة أْف يفعَل اْلُخ يف بيِت أخيِو أربَع خصاٍؿ: أْف َيكَل يف بيتِو، ويدخِل 
ـَ معُو، فإَذا فَعَل ىذِه فقْد ُت اإلخاُء، وارتفعِت  ا٠تالَء عندُه، ويصلَِّي وينا

 كََّد االنبساُط.اٟتَشمُة ا١توجبُة للوحشِة، ووجَد اْلنُس وأت
أْف يدعَو لو وْلوالدَه، ومْن يتعلَُّق بِو ٓتَِت َما يدُعو بِو لنفسِو وأوالدِه ومْن  - ٛ

ِة الَّيت ٚتعْت بينهَما،  يتعلُق بِو، إَذ اَل فرَؽ بَُت أحد٫َتا واآلخِر ْتكِم اْلخوَّ



ـُ: "إَذا دَعا الرجُل فيدعَو لُو حيِّا وميًتا وحاضًرا وغائًبا. قاَؿ عليِو الصَّالُة والسال
. وقاَؿ أحُد الصَّاٟتَُت: أيَن ِب قاَؿ ا١تلُك: ولَك مثُل ذلَك"ْلخيِو يف ظهِر الغي

مثُل اْلِخ الصََّاحِل؟ إف أىَل الرجِل إَذا ماَت يقسموَف مَتاثُو ويتمتَّعوَف ٔتَا خّلَف، 
ـَ أخوُه عليِو، و  َما صاَر إليِو، يدُعو لُو واْلُخ الصَّاحلُ ينفرُد ابٟتزِف، مهتمِّا ٔتَا قد

 يِف ظلمِة الليِل، ويستغفر لُو، وىَو ٖتَت أطباِؽ الثػََّرى.
  

ا٠تامس )َورَُجٌل َدَعْتُو اْمَرَأٌة َذاُت َمْنِصٍب َوَٚتَاٍؿ فَػَقاَؿ: ِإِّنِ ا١تسألة السادسة:  
 َأَخاُؼ اَّللََّ(

 غَْيِب ٢َتُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكِبٌَت()ِإفَّ الَِّذيَن ٮَتَْشْوَف رَبػَُّهْم اِبلْ قاؿ هللا تعاذل 
ومعٌت اآلية: أّف الذين ٮتافوف مقاـ رهبم فيما بينهم وبينو إذا كانوا غائبُت عن 

أعُت الناس، فيكفوف أنفسهم عن ا١تعاصي، ويقوموف بطاعتو حيث ال يراىم إال 
ىو، مراقبُت لو يف السر والعلن، واضعُت نصب أعينهم ما جاء يف اٟتديث 

ر عنهم ما أ١توا بو الشريف "اعبد هللا كأنك تراه فإف دل تكن تراه فإنو يراؾ" يكفّ 
من الذنوب واآلاثـ، و٬تزيهم جزيل الثواب، ويدخلهم جنات ٕتري من ٖتتها 

اْلهنار، كفاء ما أسلفوا يف اْلَيـ ا٠تالية، وقد ورد يف اٟتديث: "سبعٌة يظلهم هللا 
ذكر منهم: "ورجل دعتو امرأة ذات منصب يف ظل عرشو يـو ال ظل إال ظلو" و 

وٚتاؿ فقاؿ: إِن أخاؼ هللا، ورجل تصدؽ بصدقة فأخفاىا حىت ال تعلم ِشالو 
 ما تنفق ٯتينو".

 
 
 



السادس )َورَُجٌل َتَصدََّؽ ِبَصَدَقٍة فََأْخَفاَىا َحىتَّ اَل تَػْعَلَم ِِشَالُُو َما ا١تسألة السابعة: 
 تُػْنِفُق ٯَتِيُنُو(

 :فضل الصدقة
قاؿ هللا تعاذل: ﴿ َوَسارُِعوا ِإذَل َمْغِفَرٍة ِمْن رَبُِّكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّماَواُت َواْْلَْرُض 

ُأِعدَّْت لِْلُمتَِّقَُت * الَِّذيَن يُػْنِفُقوَف يف السَّرَّاِء َوالضَّرَّاِء َواْلَكاِظِمَُت اْلغَْيَظ َواْلَعاِفَُت 
ُ ٭تُِ   [.ٖٗٔ، ٖٖٔبُّ اْلُمْحِسِنَُت ﴾ ]آؿ عمراف: َعِن النَّاِس َواَّللَّ

وقاؿ تعاذل: ﴿ َمَثُل الَِّذيَن يُػْنِفُقوَف َأْمَوا٢َتُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْػبَػَتْت َسْبَع 
ُ َواِسٌع  ُ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواَّللَّ بُػَلٍة ِمائَُة َحبٍَّة َواَّللَّ َعِليٌم * الَِّذيَن َسَناِبَل يف ُكلِّ ُسنػْ

 يُػْنِفُقوَف َأْمَوا٢َتُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ ُثَّ اَل يُػْتِبُعوَف َما أَنْػَفُقوا َمنِّا َواَل َأًذى ٢َتُْم َأْجُرُىْم ِعْندَ 
 [ٕٕٙ، َٕٔٙرهبِِّْم َواَل َخْوٌؼ َعَلْيِهْم َواَل ُىْم ٭َتَْزنُوَف ﴾ ]البقرة: 

يُػْقِرُض اَّللََّ قَػْرًضا َحَسًنا فَػُيَضاِعَفُو َلُو َوَلُو َأْجٌر َكِرميٌ وقاؿ تعاذل: ﴿ َمْن َذا الَِّذي 
 [.ٔٔ﴾ ]اٟتديد: 

 
 فضائل وفوائد الصدقة :  
 

أهنا تطفئ غضَب هللا سبحانو وتعاذل؛ كما يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: "إف صدقة الّسّر أواًل: 
 ح الًتغيب.تطفئ غضب الرّب تبارؾ وتعاذل"؛ صححو اْللباِن يف صحي

أهنا ٘تحو ا٠تطيئة وتذىب َنرىا، كما يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: "والصدقة تطفئ اثنًيا: 
 ا٠تطيئة كما تطفئ ا١تاء النار"؛ صححو اْللباِن يف صحيح الًتغيب.

أهنا وقاية من النار؛ كما يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: "فاتقوا النار ولو بشق ٘ترة"، وقد اثلثًا: 
ابن أيب حاُت إذل ابن عمر، قاؿ: ١تا نزلت ىذه اآلية: ﴿ َمَثُل الَِّذيَن يُػْنِفُقوَف روى 

َأْمَوا٢َتُْم يف َسِبيِل اَّللَِّ َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْػبَػَتْت َسْبَع َسَناِبل ﴾، فقاؿ رسوؿ هللا صلى هللا 



َ قػَ  ْرًضا َحَسًنا عليو وسلم: "رب زد أميت"، فنزلت: ﴿ َمْن َذا الَِّذي يُػْقِرُض اَّللَّ
َا يُػَوَّفَّ  فَػُيَضاِعَفُو َلُو َأْضَعافًا َكِثَتًَة ﴾، قاؿ: "رب زد أميت"، فنزؿ: ﴿ ِإ٪تَّ

 [.ٓٔالصَّاِبُروَف َأْجَرُىْم بَِغَْتِ ِحَساٍب ﴾ ]الزمر:
أف ا١تتصدؽ يف ظل صدقتو يـو القيامة؛ كما يف حديث عقبة بن عامر، رابًعا: 

 يقوؿ: "كل امرئ يف ظّل صدقتو حىت يقضى بُت قاؿ: ٝتعت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
الناس"، وقد ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف من السبعة الذين يظلهم هللا يف ظلو يـو ال ظل 

إال ظلو: "رجل تصدؽ بصدقة فأخفاىا، حىت ال تعلم ِشالو ما تنفق ٯتينو"؛ 
 أخرجاه يف الصحيحُت.

لألمراض البدنية؛ كما يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص: "داووا أف يف الصدقة دواًء خامًسا: 
مرضاكم ابلصدقة"؛ يقوؿ ابن شقيق: "ٝتعت ابن ا١تبارؾ وسألو رجل عن قرحٍة 
خرجت يف ركبتو منذ سبع سنُت، وقد عاٞتها ِبنواع العالج، وسأؿ اْلطباء فلم 

ِن أرجو أف ينبع ينتفع بو، فقاؿ: اذىب فاحفر بئًرا يف مكاف حاجٍة إذل ا١تاء، فإ
 ىناؾ عُت وٯتسك عنك الدـ، ففعل الرجل فربئ".

أف فيها دواًء لألمراض القلبية؛ كما يف قولو ملسو هيلع هللا ىلص ١تن شكا إليو قسوة سادًسا: 
قلبو: "إذا أردت تليُت قلبك فأطعم ا١تسكُت، وامسح على رأس اليتيم"؛ رواه 

 أٛتد.
ًعا من البالء؛ كما يف وصية ٭تِت عليو السالـ أف هللا يدفع ابلصدقة أنواسابًعا: 

لبٍت إسرائيل اليت أخربَن هبا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "وآمركم ابلصدقة؛ فإف مثل ذلك 
مثل رجل أسره العدو، فأوثقوا يده إذل عنقو، وقدموه ليضربوا عنقو، فقاؿ: أَن 

 .صحيح اٞتامع وىو يفأفتدي منكم ابلقليل والكثَت، ففدى نفسو منهم"؛ 
 
  



 آداب الصدقة:
 فهم معناىا ووجو االمتحاف فيها. -ٔ
أف تكوف الصدقة من كسب طيب؛ قاؿ تعاذل: ﴿ ََي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا  -ٕ

ُتْم ﴾ ]البقرة:  [، وروى مالك يف ا١توطأ عن ٕٚٙأَْنِفُقوا ِمْن طَيَِّباِت َما َكَسبػْ
نيو: َي بٍت، ال يهدين أحدكم من الُبدف ىشاـ عن عروة عن أبيو أنو كاف يقوؿ لب

 شيًئا يستحيي أف يهديو لكرٯتة، فإف هللا أكـر الكرماء، وأحق من اختَت لو.
أال يفسد صدقتو اب١تن واْلذى؛ قاؿ تعاذل: ﴿ ََي أَيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل  -ٖ

ؿ سفياف: من فسدت [، وقإٗٙتُػْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم اِبْلَمنِّ َواْْلََذى ﴾ ]البقرة: 
صدقتو، فقيل لو: كيف ا١تن، قاؿ: أف يذكره ويتحدث بو، وكاف سفياف الثوري 
رٛتو هللا ينشرح إذا رأى سائالً على اببو، ويقوؿ: مرحًبا ٔتن جاء يغسل ذنويب، 

وكاف الفضيل بن عياض يقوؿ: ٭تملوف أزوادَن إذل اآلخرة بغَت ُأجرة، حىت 
  تعاذل.يضعوىا يف ا١تيزاف بُت يدي هللا

استصغار العطية فقد قالوا: أْحي معروفك إبماتة ذكره، وعظِّمو ابلتصغَت  -ٗ
 لو.
 اإلخالص والنية الصاٟتة. -٘
 أف يطلب بصدقتو من تزكو بو الصدقة. -ٙ
 

َناُه(ا١تسألة الثامنة:   السابع  )َورَُجٌل ذََكَر اَّللََّ َخالًِيا، فَػَفاَضْت َعيػْ
َ ِذْكًرا َكِثَتًا *الَِّذيَن آَمُنوا اذْكُ ََي أَيػَُّها قاؿ تعاذل:﴿ َوَسبُِّحوُه بُْكَرًة َوَأِصياًل ﴾ ُروا اَّللَّ
 [.ٕٗ، ٔٗ]اْلحزاب: 

 [.ٓٔوقاؿ تعاذل: ﴿ َواذُْكُروا اَّللََّ َكِثَتًا َلَعلَُّكْم تُػْفِلُحوَف ﴾ ]اٞتمعة: 



ثَػَنا بِ  ثَػَنا َنْصُر ْبُن َعِليٍّ اٞتَْهَضِميُّ قَاَؿ: َحدَّ ثَػَنا ُشَعْيُب َحدَّ ْشُر ْبُن ُعَمَر قَاَؿ: َحدَّ
ثَػَنا َعطَاٌء ا٠تَُراَساِنُّ، َعْن َعطَاِء ْبِن َأيب َراَبٍح، َعْن اْبِن  َبَة قَاَؿ: َحدَّ ْبُن ُرزَْيٍق أَبُو َشيػْ

ُ َعَلْيِو َوَسلََّم يَػُقوُؿ:  ْعُت َرُسوَؿ اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ َناِف  )َعبَّاٍس قَاَؿ: ٝتَِ اَل َ٘تَسُُّهَما َعيػْ
، َوَعُْتٌ اَبَتْت َٖتُْرُس يف َسِبيِل اَّللَّ  رواة الًتمذي  (ِ النَّاُر: َعُْتٌ َبَكْت ِمْن َخْشَيِة اَّللَِّ

  .صحَّحو اْللباِنو 
 -صّلى هللا عليو وسلم  -قولو: "َورَجٌل ذََكَر هللاَ َخاليا فَػَفاَضت َعيَناه" خصَّ 

ء والسُّمعة وطلب الذِّْكر، فما كاف يف حاؿ ا٠تارل بذلك؛ ْلنّو أبعد من الرَي
ا٠تَلَوة من ذكر هللا تعاذل واستشعار خشيتو حىّت تفيض عيناه؛ فإنّو خالص  

 تعاذل ال يشوبو غَته.
وا٠تَلَوُة والفكرُة يف أمر اآلخرة َنفعٌة، وخوُؼ هللِا وِذكُر اٞتنَِّة والّناِر واٟتساب 

 .والعقاب َنفع للَقلب
: "اعلم أف فضيلة الذكر غَت منحصرة يف التسبيح والتهليل قاؿ النووي

والتحميد والتكبَت وغَته بل كل عامل  تعاذل بطاعتو فهو ذاكر  تعاذل كما 
 قاؿ سعيد ابن جبَت وغَته من العلماء"

أف نعلم اف للذكر فؤاد كثَتة، أواًل: أنو ىو سبب انشغاؿ اللساف عن و٬تب   
انشغل عن الكذب  -عز وجل  -ا ذكر اإلنساف هللا الغيبة والنميمة فكلم

والفحش، عن الكالـ الباطل عن الغيبة وعن النميمة، ومن فوائده أيضا أنو 
حُت ٬تلس اإلنساف يف ٣تالس الذكر، فمجالس الذكر تغشاىا ا١تالئكة ويذكرىا 

فيمن عنده فينشغل عن ٣تالس اللهو، وعن ٣تالس  -سبحانو وتعاذل  -هللا 
وعن ٣تالس الشياطُت. ولذلك ٬تب أف ٨تسن اختيار اجملالس وأىل ىذه الغفلة 

 اجملالس.



قاؿ اٟتسن البصري رٛتو هللا: "تفقدوا اٟتالوة يف ثالثة أشياء: يف الصالة، ويف 
 وإال فاعلموا أف الباب مغلق".  الذكر، وقراءة القرآف، فإف وجدُت

ذل هللا أف ٘توت ولسانك رطب من ذكر قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "أحب اْلعماؿ إ
 هللا" رواه ابن حباف والبيهقي عن معاذ وحسنو اْللباِن يف صحيح اٞتامع .

 وقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "سبق ا١تفردوف " قالوا: وما ا١تفردوف َي رسوؿ هللا؟ قاؿ: 
 رواه مسلم والًتمذي "." الذاكروف هللا كثَتا والذاكرات " 

 الدرداء رضى هللا عنو مرفوعا " أال أخربكم ٓتَت أعمالكم وارفعها يف وعن أيب
درجاتكم وأزكاىا عند مليككم وخَت لكم من إعطاء الورؽ والذىب وخَت لكم 

قاؿ ذكر هللا  ناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلىمن أف تلقوا أعداءكم فتضربوا أع
لذىيب وحسنو ا١تنذري " رواه الًتمذي وابن ماجو واٟتاكم وصححو ووافقو ا

 .صحَّحو اْللباِنو والبغوي 
وقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "إف الدنيا ملعونة، ملعوف ما فيها، إال ذكر هللا وما واله 

يف وحسنو اْللباِن وعا١تا ومتعلما" رواه الًتمذي وابن ماجو عن اِب ىريرة 
 .ٜٓٙٔصحيح اٞتامع 

: "إذا استيقظ الرجل من الليل، وأيقظ أىلو وصليا ركعتُت  وقاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
 كتبا من الذاكرين هللا كثَتا والذاكرات ".

يف صحيح اٞتامع وصححو اْللباِن رواه ابودا ود والنسائي عن اِب ىريرة 
ٖٖٖ. 

ن بيوت وعن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "ما اجتمع قـو يف بيت م
هللا، يتلوف كتاب هللا ويتدارسونو بينهم، إال نزلت عليهم السكينة، وغشيتهم 

الرٛتة، وحفتهم ا١تالئكة، وذكرىم هللا فيمن عنده " رواه ابو داود عن اِب ىريرة 
 .ٜٓ٘٘يف صحيح اٞتامع وصححو اْللباِن 



عنها قالت "كاف رسوؿ ورسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ىو خَت الذاكرين فعن عائشة رضى هللا 
 رواه مسلم.   هللا ملسو هيلع هللا ىلص يذكر هللا على كل احيانو " 

اعلم أف ٚتيع اْلعماؿ إ٪تا شرعت إلقامة ذكر هللا تعاذل، وا١تقصود هبا ٖتصيل 
[. وقاؿ تعاذل: ٗٔذكر هللا تعاذل، قاؿ تعاذل: ﴿ َوَأِقِم الصَّاَلَة ِلذِْكِري ﴾ ]طو: 

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء ﴿ اْتُل َما ُأوحِ  َي ِإلَْيَك ِمَن اْلِكَتاِب َوَأِقِم الصَّاَلَة ِإفَّ الصَّاَلَة تَػنػْ
 [.َ٘ٗواْلُمْنَكِر َوَلذِْكُر اَّللَِّ َأْكبَػُر ﴾ ]العنكبوت: 

قاؿ ابن تيمية رٛتو هللا: )الصحيح أف معٌت اآلية أف الصالة فيها مقصوداف 
ا تنهى عن الفحشاء وا١تنكر، وىي عظيماف، وأحد٫تا أعظم من اآلخر، فإهن

مشتملة على ذكر هللا تعاذل، و١تا فيها من ذكر هللا أعظم من هنيها عن الفحشاء 
 وا١تنكر.

 
 اٟتمد  الذي بنعمتو تتم الصاٟتات وهللا اعلم واحكم.

 
 
  

 
  
  

 
 

 



  ا١تفهـو و  ا١تنطوؽ
 يف اللغة ىو: ا١تلفوظ بو. ا١تنطوؽ

 يو اللفظ يف ٤تل النطق.واصطالحا ىو: ما دؿَّ عل
 أي: أف يكوف حكماً للمذكور وحااًل من أحوالو، سواء ذكر

 ذلك اٟتكم ونطق بو أو ال، مثل: وجوب الزكاة يف الغنم السائمة
 الذي دؿَّ عليو منطوؽ قولو عليو السالـ: "يف سائمة الغنم الزكاة ".

 ينقسم ا١تنطوؽ إذل قسمُت:
 ا وضع اللفظ لو فيدؿمنطوؽ صريح، وىو: مالقسم اْلوؿ: 

 ، أي: أف ا١تنطوؽ الصريح ىو داللةأو التضمن اب١تطابقةاللفظ عليو 
 اللفظ على اٟتكم بطريق ا١تطابقة، أو التضمن؛ حيث إف اللفظ قد

 وضع لو.
ـَ الرِّاَب( ، حيث دؿَّ  ُ اْلبَػْيَع َوَحرَّ  مثالو: قولو تعاذل: )َوَأَحلَّ اَّللَّ

 ي ا١تماثلة بُت البيع والراب، فالبيعاللفظ ٔتنطوقو الصريح على نف
 جائز، والراب حراـ، وىذا القسم يسميو اٟتنفية " عبارة النص "، أو
 داللة العبارة، ويقصدوف هبا: داللة اللفظ على ا١تعٌت ا١تقصود منو

 الذي سيق لو.
 وىو: ما دل يوضع اللفظ  القسم الثاِن: منطوؽ غَت صريح

 لو، بل يلـز ٦تا وضع لو.
 ف ا١تنطوؽ غَت الصريح ىو: داللة اللفظ على اٟتكمأي؛ أ



 بطريق االلتزاـ؛ إذ أف اللفظ مستلـز لذلك ا١تعٌت واٟتكم، فاللفظ
 دل يوضع للحكم، ولكن اٟتكم فيو الـز للمعٌت الذي -ىنا  -

 وضع لو ذلك اللفظ، فمثاًل قولو تعاذل: )وعلى ا١تولود لو رزقهن
 وؽ بو ابلصراحة ىو: أف نفقةوكسوهتن اب١تعروؼ( ، فاٟتكم ا١تنط

 الوالدات من رزؽ وكسوة واجبة على اآلابء، فهذا ىو ا١تتبادر من
 ظاىر اللفظ، وىذا ىو ما سيقت اآلية ْلجلو.

 ولكن اآلية دلَّت اباللتزاـ على أف النسب يكوف لألب، ال لألـ،
 وعلى أف نفقة الولد على اْلب، دوف اْلـ، فإف " الالـ " دل يوضع

 ىذين اٟتكمُت، ولكن كل منهما الـز للحكم ا١تنصوص عليوإلفادة 
 يف اآلية.

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 ا١تفهـو
 ما يستفاد من اللفظ، وىو اسم مفعوؿ من الفهم،ا١تفهـو لغة: 

 : ما يدرؾ من الكالـ-إذاً  -وىو: إدراؾ معٌت الكالـ، فا١تفهـو 
 ويستفاد منو.

 غَت ٤تلوا١تفهـو اصطالحا ىو: معٌت يستفاد من اللفظ يف 
 النطق.

 وأنواعو:َمْعًٌت َدؿَّ َعَلْيِو َلْفٌظ َمْسُكوٌت َعْنُو،  َٚتُْع َمْفُهوـٍ َأيْ 
َفِة، َواْلِعلَِّة َوَظْرِؼ الزََّماِف، َواْلَمَكاِف و  َمْفُهوـَ الشَّْرطِ    َمْفُهوـَ الصِّ

َوااِلْسِتثْػَناِء اِبْْلَْوذَل َواْلَعَدِد َواللََّقِب. َويَػْعَترِبُ َمْفُهوـَ اٟتَْْصِر َواْلغَايَِة 
ِلْلَقْوِؿ ِِبَنػََّها ِمْن اْلَمْنطُوِؽ َأْي اْلَمْعٌَت الَِّذي َدؿَّ َعَلْيِو َلْفٌظ َمْنُطوٌؽ بِِو 

 .فَاٟتَْْصُر إَضايفّّ 
َوُىَو اْلُمَواِفُق لِْلَمْنُطوِؽ اِبْْلَْوذَل   َمْفُهوـُ ُمَوافَػَقةٍ  :ِقْسَمافِ  َواْلَمْفُهوـُ  

{ َكَتحْ  ِرمِي َضْرِب اْلَواِلَدْيِن اْلَمْفُهوـِ ِمْن قَػْولو تَػَعاذَل }َفال تَػُقْل ٢َتَُما ُأؼٍّ
[ َوُيَسمَّى َفْحَوى ا٠تِْطَاِب َأْو اِبْلُمَساَواِة َكَتْحِرمِي إْحَراِؽ ٖٕ]اإلسراء: 

يَػَتاَمى ظُْلًما{ َماِؿ اْلَيِتيِم اْلَمْفُهوـِ ِمْن قَػْوِلِو }الَِّذيَن َيَُْكُلوَف َأْمَواَؿ الْ 
 [ اآْليََة، َوُيَسمَّى ٟتََْن ا٠تِْطَاِب.ٓٔ]النساء: 

 
 
 



 :                                                              َوَمْفُهوـُ ٥ُتَاَلَفٍة َوُىَو َعَشَرُة َأْقَساـٍ

َا َمْفُهوـُ اٟتَْْصِر اِبلنػَّْفِي َوااِلْسِتثْػَناِء ٨َتُْو اَل إ  -ٔ    َا ٨َتُْو }َأ٪تَّ َلَو إالَّ اَّللَُّ َأْو، إبِِ٪تَّ
 .[ِٓٔٔإ٢َتُُكْم ِإَلٌو َواِحٌد{ ]الكهف: 

ـَ ِإذَل اللَّْيِل{ ]البقرة:  -ٔ َيا  .[َٚٛٔوَمْفُهوـُ اْلَغايَِة ٨َتُْو }ُثَّ َأ٘تُّوا الصِّ

ال الَِّذيَن آَمُنوا{ إِ  -َمْفُهوـُ ااِلْسِتثْػَناِء ٨َتُْو }ِإفَّ اإِلْنَساَف َلِفي ُخْسٍر  -ٖ 
 .[ ٖ - ٕ]العصر: 

 .[ َٚوَمْفُهوـُ الشَّْرِط ٨َتُْو }ِإْف تَػْنُصُروا اَّللََّ يَػْنُصرُْكْم{ ]دمحم:  -ٗ
َراَط اْلُمْسَتِقيَم{ ]الفاٖتة:   -٘ َفِة ٨َتُْو }اْىِدََن الصِّ  .[َٙوَمْفُهوـُ الصِّ
َلِة ٨َتُْو }ِإَنَّ فَػَتْحَنا َلَك فَػتْ  -ٙ ْغِفَر [ }لِيػَ ًٔحا ُمِبيًنا{ ]الفتح: َوَمْفُهوـُ الصِّ

  .[َٕلَك اَّللَُّ{ ]الفتح: 
 .[ِٛٚؾ الشَّْمِس{ ]اإلسراء: َوَمْفُهوـُ الزََّماِف ٨َتُْو }َأِقِم الصَّالَة ِلُدُلو  -ٚ
  .[ِٜٛٔمْن َعَرفَاٍت{ ]البقرة:  َواْلَمَكاِف ٨َتُْو }فَِإَذا َأَفْضُتمْ  -ٛ
  .[ِٗنَُت َجْلَدًة{ ]النور: َوَمْفُهوـُ اْلَعَدِد ٨َتَْو }َٙتَا -ٜ

 .[َٔوَمْفُهوـُ اللََّقِب َأْي ااِلْسِم اْٞتَاِمِد ٨َتُْو }َأْرَسْلَنا نُوًحا{ ]نوح:  -ٓٔ
وَُكلَُّها ُحجٌَّة ِعْنَد اْٞتُْمُهوِر إالَّ َىَذا فَاْحَتجَّ بِِو الدَّقَّاُؽ الشَّاِفِعيُّ َواْبن 

أَنْػَواَع َمْفُهوـِ َوَٚتََع اْبُن َغاِزيٍّ  .اْٟتََنابَِلةِ ُخَوْيِز َمْنَداٍد اْلَماِلِكيُّ َوبَػْعُض 
 يف بَػْيٍت فَػَقاَؿ:اْلُمَخاَلَفِة 

َيا ... َوُعدَّ َظْرفَػُْتِ َوَحْصٌر ُأْغَيا  . ِصْف َواْشًَتِْط َعلِّْل َولَقِّْب ثُػنػْ


